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Vid framtagandet av detaljplan ”Sjunnerup 2:9 m fl   verksamhetsområde Nord södra delen”, 
som vann laga kraft 2012-02-02, togs följande rapporter fram som även gäller för denna 
plan:  dagvattenhantering -Jordbruksverket,  markundersökning -Prikon AB,  geoteknik 
-GeoExperten RS AB och  bullerutredning -Höörs kommun. Rapporterna gäller även för 
denna detaljplan.

Figur 1. Översiktskarta som redovisar planområdets läge i förhållande till centrala Höör.
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Tidplan
Planprocessen sker med standard planförfarande och beräknas fortgå enligt följande tidplan:

Samråd (3 veckor)   vintern 2017
Granskning     sommaren 2017
Antagande (KS)    sommaren 2017
Laga kraft    hösten 2017

Läshänvisning
För att få all information och se helheten i ärendet bör plankartan, som är juridiskt gällande, läsas 
tillsammans med denna planbeskrivning och utredningar som hör till ärendet. Planbeskrivningen ska 
underlätta förståelsen av planförslagets samt redovisa planens syfte, konsekvenser, genomförande 
och förutsättningar. 
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Inledning

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Detaljplanen innehåller två åtskilda markområden, båda med syftet att skapa ändamålsenliga fastig-
heter för verksamheter. I den del som omfattar tidigare detaljplan ”Verksamhetsområde Nords södra 
del”, som vann laga kraft 2012-02-02, är syftet att minska fastigheternas djup genom att fl ytta 
tillfartsgatan som leder i nordsydlig riktning parallellt närmre Väg 23. Ett smalt, slingrande område 
norr om som utgör tidigare planlagt vägreservat mellan den norra och södra delen av Höörs ”Verk-
samhetsområde Nord”, tas bort med denna plan. Vägreservatet går genom kuperad mark och kärr 
och då vägen inte längre behövs, eftersom tillfart numera är planlagd till båda områdena, så är inne-
börden av planändringen att vägreservatet ska övergå till den användning den har idag, ”Natur”.

Det södra markområdet inom del av Ekeröd 6:4, som också har regionalt annonsläge intill Väg 23, 
och som i tidigare i detaljplan från 1974 reserverats som ”Trafi kområde” för eventuell framtida om-
dragning av Väg 13, har tagits med i detaljplanen för att istället för vägreservat användas för verk-
samheter. I gällande ÖP 2002, se fi gur 2 nedan, visas hur omdragning av Väg 13/23 planerades i 
kommunens översiktsplan vid det tillfället. Trafi kverkets pågående åtgärdsvalsstudie pekar på att det 
inte kommer att bli aktuellt med denna västliga länk vid omdragning av ”Väg 23/13, ny väg vid Ring-
sjön”. Väg 23 genom Höörs kommun pekas ut som en av de hundra farligaste vägsträckorna i landet. 
Projektet fi nns med i infrastrukturplanen som Region Skåne tagit fram, där det anges att byggstart 
kommer ske tidigast 2021. Enligt trafi kverket.se (2016-11-09) är nästa steg att utreda den nya 
vägens sträckning. Trafi kverket föreslår att det byggs en ny väg öster om Höör och att Väg 23 fl yttas 
till nuvarande väg 13” (2016-11-09  http://www.trafi kverket.se/ny-vag-2313-vid-ringsjon). Därför 
avser kommunen pröva att använda vägreservatet intill Väg 23 som verksamhetsområde. 

Figur 2. Bild från Översiktsplan 2002, sid 70, område för verksamheter. Information på Trafi kverkets hemsida 
angående pågående åtgärdsvalsstudie pekar på att det inte kommer att bli aktuellt med en västlig länk (rött kryss). 
Därför prövar kommunen med denna detaljplan att använda marken för det tidigare vägreservatet, markerat med 
röd oval, för verksamheter. Den västliga sträckningen vidare mot befi ntlig Väg 13 kommer därmed inte att behövas.

Verksamhetsområde
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Nytt planuppdrag, som innebar att vägreservatet skulle tas med i detaljplanen beslutades 2016-05-
09 av kommunstyrelsen. Plan- och bygglagen hade då ändrats vad gäller modeller för framtagande 
av detaljplaner och det som gäller är standardförfarande istället för enkelt planförfarande.

Användningen av verksamhetsområdet lämpar sig för t.ex. mindre, ej störande småindustri, försälj-
ning kopplad till tillverkning, handel med skrymmande varor och företag som vill exponera sig intill 
Väg 23. En handelsverksamhet kan ses som en komplettering av den handel som fi nns i det befi ntliga 
verksamhetsområdet väster och norr om City Gross. Planförslaget överensstämmer med Översikts-
plan 2002, se fi gur 2.

Planens syfte, enligt 4 kap. 30 och 32 §§ PBL, har betydelse särskilt när det gäller vilka avsteg som 
kan tillåtas från detaljplanen i bygglov och sammanfattas därför enligt nedan på plankartan: 

Syftet är att tillåta bebyggelse av verksamheter som inte är störande, som handel med skrymmande 
varor, småindustri, lager och hantverk samt försäljning kopplad till verksamhet. Behovet av skyddsav-
stånd får inte överstiga 100 meter. 

Byggnaders placering regleras bland annat med skyddsavstånd till Väg 23. Utförande och utseende 
regleras för att skapa en tilltalande utformning i det exponerade läget utifrån reklamhänseende och 
för att skapa en tilltalande infart till Höör norrifrån utmed Väg 23. Naturområde avsätts för träd ut-
med Väg 23.

Inom område avsatt för upplag och lager får skjul och garage uppföras med en reglerad placering och 
utformning  för att byggnader inte ska ge ett alltför dominant uttryck från järnvägen och i området.

Plandata
Läge
Planområdet är beläget direkt väster om Väg 23 och norr om City Gross, ca 1 km norr om Höörs tätort.
Se fi gur 1.

Areal
Planområdet omfattar cirka 8,2 hektar varav 4,7 ha är avsatt som kvartersmark för verksamheter, Z, 
och 2 ha för upplag, J1. Allmän platsmark fördelas på 0,6 ha gata och 0,9 ha naturmark.

Avgränsning
Planområdet avgränsas i öster av Väg 23 och i väster av område intill järnvägen, Södra stambanan. I 
norr avgränsas planområdet av tidigare planlagd naturmark med Bökestorpsbäcken och i söder samt 
mellan de två ingående markområdena avgränsas planområdet av befi ntliga verksamheter, kakelvaru-
hus och upplag/sortering.

Figur 3. Planområdet i norr med tillfart från Barkvägen, det före detta ”Sågenområdet”, planeras för verksamhe-
ter som inte är störande. 
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Figur 4. Vy från Barkvägen, infartsvägen till norra delen av planområdet, gamla Sågenområdet, som är beläget 
norr därom (till höger i bilden). 

Figur 5. Vy från den del av planområdet i söder som utgörs av före detta vägområdet på Ekeröd 6:4 sett västeri-
från i riktning mot norr där kakelvaruhuset intill Väg 23 syns. Infart planeras från Pumpvägen.

Figur 6. Vy från före detta vägområdet sett västerifrån mot söder där företag med poolförsäljning syns intill Väg 23.
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Ägoförhållanden
Fastigheterna som ingår, Sjunnerup 2:9 samt Ekeröd 6:4, ägs båda av Höörs kommun.

Nuvarande användning
Marken i norra delen är till stor del hårdgjord mark med vissa delar ruderatmark. Inom det före detta 
vägreservatet inom Ekeröd 6:4 är största delen gräsmark och i väster skog. 

Miljöbedömning/behovsbedömning av MKB

Bedömning av miljöpåverkan, avvägning miljöbalken
Enligt KS beslut 2014-11-13 § 180 skulle detaljplaneändringen för norra delen, som sedan 2012 är 
detaljplanelagt, upprättas med enkelt planförfarande och föregås av kompletterande markundersök-
ning i det före detta ”Sågenområdet”. I markmiljöteknikrapporten, (MUR) som blev klar 2016-09-27 
(D136, PQ Geoteknik & Miljö AB, Lomma)”, bedöms planområdet inte kunna klassas som någon stor 
risk varken för byggnationer eller för spridning till omgivningen. Det anges dock att det fi nns vissa 
indikationer kring centrala delarna av den gamla sågverksetableringen i norra delen av planen som 
bör följas upp. Enligt rapporten bedöms planområdet inte kunna klassas som någon stor risk, varken 
för byggnationer eller för spridning till omgivningen. 

Den södra delen med vägreservatet för omdragning av Väg 23/13 lades till planuppdraget 2016 och 
nytt planuppdrag med standardförfarande beslutades. Marken har använts som jordbruksmark för 
gräsodling/vall, men med sitt läge intill den högt trafi kerade Väg 23 lämpar sig marken mellan be-
fi ntliga verksamheter och handel med sin storlek bättre för verksamheter än som jordbruksmark. Väg 
23 trafi keras med 9146 fordon totalt/årsmedeldygn (ÅDT) mätt 2015-01-01, (https://nvdb2012.
trafi kverket.se/SeTransportnatverket) utmed planområdet. 

Exploateringen av verksamhetsområdet stämmer överens med översiktsplanen utöver den del som 
tillkommer, vägreservatet i söder som förutspåddes för omdragning av väg 13 när ÖP 2002 upprät-
tades. Tillskottet av verksamheter, upplag och utbyggnad av gata, dagvattenanläggningar med mera, 
bedöms kunna utföras utan att medföra betydande miljöpåverkan, varför miljöbedömning MKB inte 
bedöms vara nödvändig. Se vidare under avsnittet ”Konsekvenser”. 

Förslag
Föreslagen markanvändning och bebyggelse
Kvartersmark planläggs i båda delarna för användningen Z, verksamheter med begränsad omgiv-
ningspåverkan. I den norra delen avsätts ett område närmast järnvägen för upplag och garage och 
skjul. Byggnaderna inom verksamhetsområdena ska ha ett attraktivt utseende mot Väg 23, mot 
gatorna inom området och mot järnvägen och därför regleras byggnadernas utformning. 

Ett område för natur med föreslagen trädplantering avsätts närmast Väg 23 inom båda områdena. 
Syftet är att skapa en tilltalande nordlig infart till Höör.

Verksamhetsområdet ska byggas ut för att ge möjlighet att etablera nya verksamheter. Området 
kommer att vara väl synligt från Väg 23. För att bebyggelsen ska få ett tilltalande utseende regleras 
fasadernas utformning och maximal byggnadshöjd får vara 10 meter. Inom upplagsdelen får bygg-
nader, garage och skjul ha en nockhöjd på max 5 meter. Intill Väg 23 avsätts ett särskilt område för 
skyltpelare intill Barkvägen. I övrigt reglereas skyltning till byggnaders fasader och variabelt medde-
lande tillåts inte.

En del av marken inom planområdet utgörs av natur intill Väg 23 som avses planteras med trädrad 
som läses samman med de bevarade kullarna med bokskog norr därom. Syftet är att göra denna 
norra infart till Höör mer tilltalande för trafi kanterna.   

Bebyggelse och fastigheter
Hela Verksamhetsområde Nord med en nordlig och sydlig del omfattar totalt cirka 18 hektar + 1,3 
hektar som utgörs av vägområdet. Den exploaterbara marken ska utnyttjas eff ektivt för att hushålla 
med markresurserna i området och i Höörs kommun. Områdets utbyggnadstakt är svårbedömbar 
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Figur 7. Illustrationskartan visar exempel på hur bebyggelse kan förläggas inom kvartersmarken. Storleken på 
fastigheterna och bebyggelsen kan utformas på många andra sätt men procentuell maximal byggbar andel enligt 
reglering på plankartan överensstämmer med illustrationen. Byggnaderna får inte förläggas närmre Väg 23 än 30 
meter vilket illustrationen visar. Skjul och garage tillåts på upplagsplatsen närmast järnvägen men illustreras inte. 
En vall avgränsar området mot järnvägen i öster (grönt område) och en trädrad planeras intill Väg 23.

Förslag
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och kan sträcka sig över en lång tid. Illustrationsplanen redovisar tomter på mellan ca 13000-2500 
m2 men det är fullt möjligt att avstycka fastigheter i andra storlekar inom kvartersmarken.

För att fastigheterna ska kunna bebyggas och för att skapa angöringsväg från Pumpvägen kommer 
avverkning av skog samt uppfyllnad av mark samt schaktning att ske. Del av kvartersmarken
närmast järnvägen regleras att användas som upplagsområde för schaktmassor men kan även fung-
era för annan typ av upplag som kommunen godkänner. En vall fi nns i det område som förlagts som 
natur mellan upplagsområdet och järnvägen.

Byggnader ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns mellan fastigheter samt minst 5 m från 

fastighetsgräns mot gata. En byggnadsfri zon på 
30 meter gäller från Väg 23. Den del som inte får 
bebyggas kan användas för parkering och delar 
av fastigheterna bör vara vegetationsklädda för 
att förbättra dagvattenhanteringen. Vegetationen 
kan utgöras av gräs samt träd och buskplante-
ringar, som också ger en mer tilltalande karaktär 
på området. Eventuella upplag inom fastigheten 
bör underordnas byggnadens volym och bäddas in 
i grönska. 

Fasadmaterial bör inte uteslutande utgöras av plåt 
utan brytas av med trä, tegel eller puts etc. Minsta 
andel glas i fasader anges i procenttal, 30% mot 
Väg 23 och 20% mot övrig gata. Anläggande av 
sedumtak ses som positivt. Sedumtak rekommen-
deras för att begränsa mängden dagvatten som de 
stora hårdgjorda ytorna genererar. Hantering av 
tak- och dagvatten ska följa kommunens dag-
vattenpolicy.

Med hänsyn till trafi ken på Väg 23 får inga störan-
de (t ex bildväxlande) reklamskyltar eller ljusan-
ordningar uppföras. Ett område för gemensam 
skyltpelare avsätts i området utmed Väg 23 strax 
norr om infarten till Barkvägen. Reklamskyltar 
inom fastigheterna ska placeras på fasad och till-
låts inte på tak. En skylt med maximala måtten 2 
meters bredd och 3 meters höjd tillåts per fasad. 
Skylt med variabelt meddelande tillåts ej.

För säkerhet mellan byggnad och farligt godsled 
avsätts ett avstånd till Väg 23 på 30 meter som 
inte får bebyggas. Den föreslagna tomtmarken 
med ny exploatering utmed Väg 23 har därför reg-
lerats med prickmark som ger detta avstånd. 

Figur 9. Utdrag ur grönstrukturprogrammet för Höörs 
tätort med Stanstorp och Sätofta (antaget av Kom-
munfullmäktige den 28 mars 2007). Där klass 1 är 
den högsta klassen och klass 4 är den lägsta.

City Gross

Etapp 3

ny Väg 
23/13

Figur 8. Planområdet är en del i ett större föreslaget 
utvecklingsområde för verksamheter i norra Höör. I 
detaljplanen som antogs 2007 för verksamhetsom-
rådet visades ovanstående principskiss för tänkbar 
utbyggnad. I andra alternativ visades ny väg 13 ut-
byggd i det läge som vägreservatet som nu föreslås 
planläggas som verksamhetsområde.
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Figur 10. Jordbruksverkets översiktskarta för 
avrinningsområden (utdrag ur gällande detalj-
plan). Gällande detaljplan anger dagvattenhan-
tering inom naturområdet.

Figur 11. Bilden visar en vattentrumma som behö-
ver förlängas och byggas över vid anläggande av 
infart söderifrån till det före detta vägreservatom-
rådet från Pumpvägen. En större ek fi nns i kanten 
på vägreservatet och ytterligare några ekar fi nns 
inom området.

Natur och grönstruktur
Den värdefulla natur- och kulturmiljön har till stor del tagits tillvara genom att gator och tomter 
anpassats till t.ex. stenmurar och träddungar. I redovisade naturområden i detaljplanen har skogs-
dungar, höjdryggar och stenmurar sparats och dessa ingår tillsammans med de låglänta partierna 
och bäckfåran som naturmark i planen. Dessa naturelement ger ett intressant tillskott till miljön i 
verksamhetsområdet. Den befi ntliga naturen kan kompletterats med ny vegetation inom fastighe-
terna för att ge ett intressant intryck när man kör in i området och utmed Väg 23 föreslås en trädrad 
planteras.

Verksamhetsområdet kommer att innehålla stora områden med natur, se utdrag ur grönstrukturpro-
grammet fi gur 9. De tidigare hagmarkerna på höjdryggarna med värdefull skog och slingrande sten-
gärdsgårdar bevaras till största delen. Områdena bör göras mer tillgängliga med stigar, särskilt de 
som ligger nära gator och bebyggelse. Området bör få sköta sig självt vilket innebär fortsatt igenväx-
ning och förvildning. Det sanka naturområdet bör ha kvar sin sumpskog och sina mer öppna partier 
för rening av dagvatten. I området kan det anläggas vattenytor som dels kan fungera som fågellokal, 
dels som dagvattenmagasin. I det sammanhanget kan tidigare slingrande sträckning på bäcken, som 
kan anas på äldre kartor, återskapas. I gällande plan fi nns ett vägreservat mellan de två områdena 
för verksamheter. Vägreservatet tas bort med denna plan och ger ökat utrymme för natur.

Vattenområden
Den befi ntliga, grävda dammen vid järnvägen ligger i planförslaget inom kvartersmark och kommer 
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Föreslagen trafi kstruktur

Verksamhetsområdet kommer trafi kförsörjas från Väg 23 via Barkvägen och området i söder via 
Pumpvägen. Gatan ansluter till vägreservat som avsatts genom naturområdet i gällande plan för 
Sjunnerup 2:9, södra delen som vann laga kraft 2012. 

Eftersom kvartersmarken i söder, som tidigare var vägreservat, föreslås utgöra en fastighet, anläggs 
ingen gatumark som allmän platsmark i denna del. Avsikten är att tillfart antingen kan anordnas 
norrifrån, om hela eller delar av fastigheten läggs till någon av de norrom liggande fastigheterna, 
vilketvore att föredra, eller kan tillfart anordnas från Pumpvägen. Anläggande av tillfart från Pump-
vägen är problematisk då den hamnar nära slänt och kärrmark intill järnvägen. Vägen bör därför 
göras så långt österut som möjligt intill gräns till grannfastighet. Det fi nns även en vattenlednings-
trumma som tillfart behöver anordnas över, se foto, fi gur 11. 

Utformning av gator
Gatumarken omfattar cirka 0,6 hektar vilket motsvarar cirka 340 meter lång gata inklusive vänd-
plats. Gatan blir 12 meter bred med ett 7 m brett vägområde och 2,5 m breda sidoområden. Sido 
området är tänkt att innehålla dagvattendike och plats för belysning, kablar m.m. Inom detta om-
råde kan exempelvis parkering förläggas. Ett avstånd på 30 meter hålls mellan järnvägens närmsta 
spårmitt och kvartersmarken för verksamhet och upplag som ligger närmast järnvägen.

Figur 12. Redovisning av skyddsvärda biotoper 
(utdrag från gällande plan).

Figur 13. Fyllningsområden, blå randning och organisk 
jord, röda prickar enligt geoteknisk utredning (utdrag 
från gällande plan)

att ersättas med nytt dagvattenmagasin längre 
norrut.

Genom lågpartiet i norr rinner Böketorpsbäcken 
samt diken, både parallellt och vinkelrätt. Dessa är 
biotopskyddade och bör bevaras vid detaljprojek-
teringen och inordnas tekniskt och gestaltnings-
mässig i hanteringen av dagvattnet. Förändringar 
av de biotopskyddade områdena kräver dispens av 
Länsstyrelsen.
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Parkering
All parkering ska anordnas inom fastigheterna på kvartersmark. Parkeringsytor bör bäddas in i träd-
planteringar, buskage och öppna grönytor. Lastning och lossning ska kunna ske på egen fastighet så 
att trafi k på gatorna inte störs.

Biltrafi k
I gällande detaljplan (södra delen, laga kraft 2012-02-02) anges att när Väg 23/13 byggs ut ös-
ter om tätorten kommer vägstrukturen i verksamhetsområde Nords närområde att förändras, vilket 
kommer att utredas av Trafi kverket, se principskisseer fi gur 8 från samma plan. Med en arbetstät-
het liknande befi ntliga verksamhetsområden beräknas cirka 100 personer arbeta inom området vid 
full utbyggnad. Detta bedöms alstra en trafi k på cirka 500 personbilar/dygn och cirka 200 lastbilar/
dygn. 

En trafi kplats har anlagts utmed Väg 23 direkt öster om verksamhetsområdet 

Gång- och cykeltrafi k
I gällande detaljplan från 2012 har mark reserveras för en gång- och cykelväg utmed VGäg 13 och 
planområdet. Denna gång- och cykelväg avser knytas samman med planerad gång- och cykelväg 
längs Väg 23 som är redovisad i projektet ”tätortsåtgärderna genom Höör” som tagits fram av Tra-
fi kverket och norrut kommer gång- och cykelvägen att kopplas samman med planerade stråk längs 
Väg 23 och väg 1324. I den södra delen som tidigare var vägreservat, regleras ett område för gång- 
och cykelväg.

Kollektivtrafi k
Plats fi nns reserverad i gällande detaljplan (2012) för busshållplats i den södra delen av verksam-
hetsområdet, i anslutning till Barkvägen. På den östra sidan av Väg 23 bör parkeringsplatsen och 
polisens kontrollfi cka kunna användas till hållplats. 

Det fi nns två ringbusslinjer som passerar planom-
rådet. Ringbuss 3 som trafi kerar Höör - Norra Rör-
um - Höör har två hållplatser utmed Väg 23 som är i 
anslutning till planområdet. Och en hållplats utmed vägen 
till Norra Rörum. Ringbuss 6 som trafi kerar Höör - Tjörnarp - 
Sösdala har samma hållplatser som tidigare nämnda buss-
linje på Väg 23.

Teknisk försörjning

Vatten och spillvatten 
Verksamhetsområdet kommer att anslutas till det kommu-
nala vatten- och avloppssystemet söderifrån. Ledningar är 
framdragna till de sydligaste tomterna. 

Dagvattenhantering 
Dagvatten ska fördröjas inom kvartersmark på varje fastighet 
enligt kommunens dagvattenpolicy. Längs gatorna kommer 
det att byggas ett dagvattensystem som leder till fördröj-
ningsmagasin. Fördröjningsmagasin kan lämpligen placeras i 
lågpartiet i norr. Från dessa fördröjningsmagasin leds vattnet 
via bäcken till Höörsån. Fördröjningen måste vara så stor att 
områdena nedströms inte påverkas. 

Jordbruksverket har gjort en översiktlig utredning av hante-
ring av dagvattnet inom planområdet. Utredningen inkluderar 
även den norra delen verksamhetsområdet.

Det aktuella planområdet ligger inom Höörsåns avrinningsområde. Ett sidodike, Bökestorpsbäcken, 
går i dalgången i planområdets norra del. Diket är tänkt att utnyttjas både för dagvattenhantering 

 linje 3

linje 3+6

linje 3+6

Figur 14. Busshållplatser i anslutning till 
planområdet.



12

Detaljplanen för del av Sjunnerup 2:9 m fl   verksamhetsområde N södra delen, samt för del av Ekeröd 6:4
• Granskningshandling 2017-06-07

och som ett gestaltningselement. Diket är recipient för dagvatten från större delen av planområdet. 

Vid dimensionering av ett dagvattensystem bör hänsyn tas till att den naturliga avrinningen har ökat 
och anses fortsätta öka. Magasinen utformas och dimensioneras i samband med projekteringen av 
va-systemet. Här fi nns möjlighet att, förutom att strypa utloppet, göra det möjlighet att stänga av vid 
ett eventuellt utsläpp av föroreningar. Detta ökar tryggheten för nedströms liggande dikningsföretag, 
både avseende kvantitet och kvalitet. All anslutning av dagvatten sker öster om järnvägen. Diket från 
norr kommer att nyttjas för fördröjning vilket innebär i praktiken att även dräneringsvattnet kommer 
att fördröjas. Att fördröja dräneringsvattnet från norr innebär dessutom möjlighet till en permanent 
vattenyta under en längre tid av året.

I gällande plan från 2012 anges att ”en eventuell uppdämning pga magasinets utlopp vid järnvägen 
bör avklinga inom planområdet. I annat fall kan de befi ntliga fastigheterna söder väg 1324 skadas”. 
I samband med projektering av dagvattensystemet bör det även kontrolleras att trumman under 
järnvägen eller trummor och överbyggnad av diken inom planområdet inte medför en skadlig upp-
dämning.

Energiförsörjning, tele och bredband 
Kraftringen Nät AB (Höörs energiverk) är eldistributör inom planområdet. Elförsörjningen till den 
södra delen av området förstärktes i samband med att det nu avvecklade asfaltsverket etablerades. 
Elanläggningarna behöver anpassas till den nya planbilden och nätet måste förstärkas för att klara 
en utbyggnad. Kraftringen har meddelat att det behövs en transformatorstation inom planområdet. 
På plankartan avgränss ett område för transformatorstation med en ”E-bestämmelse” som möjliggör 
utbyggnad av nätstation. Stationen placeras så att den är nåbar från gatn. 

Fiberkablar kommer att läggas ner i gatorna. 

Avfallshantering
MERAB sköter avfallshanteringen i området.

Planbestämmelser och motiv
Avsikten är att planområdet ska kunna rymma olika slags verksamheter. Därför har beteckningen Z1 
angetts på tomtmarken . Verksamheter är en generell användningsbestämmelse som bör tillämpas 
för områden för service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, handel med skrymmande 
varor och andra verksamheter av likartad karaktär med begränsad omgivningspåverkan. Verksam-
heterna får inte vara störande. Byggnaders placering regleras bland annat med skyddsavstånd till 
Väg 23. Utförande och utseende regleras för att skapa en tilltalande utformning i det exponerade 
läget utifrån reklamhänseende och för att skapa en tilltalande infart till Höör norrifrån utmed Väg 23. 
Naturområde avsätts för träd utmed väg 23. Inom område avsatt för upplag och lager får skjul och 
garage uppföras med en reglerad placering och utformning  för att byggnader inte ska ge ett alltför 
dominant uttryck från järnvägen och i området. Tomtmarken närmast järnvägen avsätts för Upplag 
och lager med tillhörande byggnader. Behovet av skyddsavstånd får inte överstiga 100 meter.

Avsikten att ha ett byggnadsfritt område utmed gatan på 5 meter är att underlätta sikten utmed 
gatan och få en enhetlig gatubild. Byggnaderna ska också hålla ett minsta avtånd på 4 meter mellan 
fastigheterna för att minska brandspridning och för att skapa genomsiktlighet.

Reklamskyltar ska placeras på fasad och tillåts inte på tak. En skylt med maximala måtten 
2 meters bredd och 3 meters höjd tillåts per fasad. Skylt med variabelt meddelande tillåts ej 

Fasader ska brytas upp minst varje tionde meter med fönster och ha variation i fasad och de fasader 
som är vända mot Väg 23 ska ha minst 30% glas  samt fasader mot gata inom området ska ha minst 
20% glas. Fasader ska brytas upp minst varje tionde meter med fönster och ha variation i fasad 
och  fasader mot gata inom området ska ha minst 20% glas. Högsta nockhöjd på huvudbyggnaderna 
är satt till 10 meter

Tak ska utföras i matt svart-grå kulörer. Tak på komplementbyggnad med lägre lutning än 27°
får även utföras i svart papp eller med sedumväxtlighet.
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Konsekvenser
Bedömning av miljöpåverkan

Miljöbedömning enligt plan- och bygglagen
Bestämmelserna i plan- och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera miljöaspekter i 
planen, så att en hållbar utveckling främjas. Detaljplaner ska miljöbedömas och MKB upprättas, om 
man vid en behovsbedömning kommer fram till att genomförandet av planen kan leda till en bety-
dande miljöpåverkan.

Planenheten bedömer med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbe-skrivningar, att plan-
förslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 
§§ miljöbalken och i 5 kap 18 § plan- och bygglagen. Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av 
detaljplanen belyses därför inte i en miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken. 

De utredningar som har genomförts och de konsekvenser som redovisas nedan utgör bakgrunden 
i den behovsbedömning som kommunen har genomfört enligt kriterierna som anges i bilaga 4 till 
MKB-förordningen. Följande undersökningar/utredningar har genomförts: Översiktlig geoteknisk 
undersökning, Miljöteknisk undersökning och Bullerberäkning för vägtrafi k

Vid den behovsbedömning som utförts har följande ställningstagande gjorts. Detaljplanen innebär 
att ett redan befi ntligt verksamhetsområde kommer att utökas. Utökningen är av mindre omfattning 
i den södra delen och bedöms här inte påverka landskapsbilden i någon större omfattning. Marken 
som kommer att tas i anspråk bedöms inte vara av någon större betydelse för pågående markan-
vändning. De värdefulla natur- och kulturvärden sparas och bedöms inte påverkas negativt och inte 
heller det rörliga friluftslivet. De eff ekter som planen kommer att medföra i form av ökad trafi k och 
förorenat dagvatten bedöms vara hanterbara. 

Det fi nns värdefull vegetation och natur inom planområdet i form av träd, bl.a. gamla bokar och ekar 
m.m. I området fi nns också anläggningar som är en del av landskapets kulturhistoria. Det gäller bl.a. 
stengärdsgårdar och stensatta diken. Genomförandet av planförslaget innebär att en del av dessa 
anläggningar kommer att påverkas eller måste tas bort. Några träd och stenmurar kan ersättas med 
nya träd eller murar. Genom att placera tomtmark och vägar med hänsyn till natur- och kulturvärde-
na är det möjligt att spara de värdefullaste natur- och kulturvärdena. Genomförande av planförslaget 
innebär att ny mark för verksamheter skapas.

Sammanvägning: Planområdet är idag till drygt hälften ianspråktaget för tidigare sågverksamhet, 
annan verksamhet eller påverkat av tidigare verksamheter. Genomförande av planförslaget innebär 
att det kommer att fi nnas ny mark för verksamheter. Förslaget berör ett naturskönt område med fl era 
värdefulla natur- och kulturmiljöer som delvis kommer att påverkas. De anpassningar av tomtmark 
och vägar som gjorts i förhållande till natur- och kulturvärdena innebär att huvuddelen av de värde-
fullaste miljöerna kan bevaras. Sammantaget är den påverkan som planförslaget förutses få sådan 
att den inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Landskapsbild
Verksamhetsområdet är beläget på ett höjdparti söder om ett låglänt, dikat område. Södra stam-
banan passerar i väster, växelvis i skärning och på bank. I öster går Väg 23. Området är väl synligt 
från vägen och stambanan. Den södra delen har utnyttjats som industriområde, sågverk under lång 
tid. Uppfyllnader och schaktningar har gjorts för att få plana ytor. Marken har banats av och sänkts. 
Skogsstyrelsen har pekat ut en del av området som område med naturvärde. Den värdefulla skogen 
består i huvudsak av lövskog, bok och ek, i ett kuperat landskap. Området har inventerats i grönst-
rukturprogrammet och delar av området har klassats i klass 2. Lågpartiet avvattnas åt sydväst mot 
Höörsån. 

Samlade grupper av bostäder fi nns cirka 250 m väster om stambanan vid Jularp och cirka 200 m 
nordost om föreslaget verksamhetsområde. Söder om planområdet fi nns ett vägreservat i gällande 
detaljplan. 
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Föreslagen detaljplan anger att tillkommande verksamheter ska vara småskalig, inte störande verk-
samheter. 

De södra delarna hyser redan bebyggelse och har utnyttjats bl.a. som upplagsplats för timmer samt 
tillfälligt för ett asfaltsverk. Längs Väg 23 bevaras skogsdungar och höjdryggar vilket delvis bevarar 
landskapsbilden. Eftersom området redan är bebyggt och använt kommer landskapbilden endast att 
påverkas i mindre omfattning.

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 
34 § plan- och bygglagen eller 6 kap 11-18 §§ miljöbalken. En särskild miljöbedömning med miljö-
konsekvensbeskrivning (MKB) upprättas därför inte.

Mark, luft och vatten

Markföroreningar
En miljöteknisk markundersökning har genomförts för sågenområdet av Prikon AB (2001). Under-
sökningen kommer fram till nedanstående.

Inom sågverksområdet har det förekommit impregnering av virke genom doppning i olika kemikalier. 
Denna verksamhet var förlagd till den sydöstra delen av sågverksområdet. Provtagningar av jord har 
gjorts dels i anslutning till doppningen, dels på platser som bedömdes bli påverkade genom trans-
port eller uppställning av virke. Resultatet av undersökningen visar att påvisade mängder av använda 
kemikalier i jord och vatten är mycket små och utgör ingen miljörisk eller hälsofara. Behovet av efter-
behandling med avseende på använda kemikalier är obefi nlig eller låg.

Påträff as markförorening i samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 10 kap 11 § miljö-
balken, omedelbart avbrytas och tillsynsmyndigheten underrättas.

Radon
Radonmätning har inte utförts i samband med den geotekniska undersökningen, men i den översikt-
liga utredningen klassas området som normalriskområde. 

Miljökvalitetsnormer för luft
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för svaveldioxid, bly, kvävedi-
oxid, kolmonoxid och partiklar. Fler verksamheter innebär att trafi ken kommer att öka på omkring-
liggande vägar vilket kan ge en viss ökning av luftföroreningarna. Förändringen på Väg 23 bedöms 
relativt liten eftersom antalet fordon på sträckan är stor. 

Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster
Dagvattenavrinningen från området kommer att förändras i och med att hårdgjorda ytor tillkommer. 
Dagvattnet ska tas om hand på tomten, i diken längs gatorna och i utjämningsmagasin. Bedömning-
en är att det fi nns goda möjligheter inom området för dessa anläggningar.

Natur- och kulturmiljö
Mellan befi ntlig bebyggelse i norr behålls naturen. Verksamhetsområdet som består av ruderatmark 
och hårdgjorda ytor avgränsas tydligt mot omgivningen av vägområdet i öster och stambanan i väs-
ter. Inga fornlämningar fi nns inom planområdet. Planförslaget bedöms inte påverka natur- och kul-
turmiljö, rekreation och friluftsliv, biologisk mångfald då marken utgörs av ruderatmark. Stadsbilden 
förändras med byggnaderna utmed Väg 23 men trädplantering intill Väg 23 vid Höörs norra infart 
kommer att ha ge en positiv upplevelse. Bebyggelsen regleras med föresatsen att få ett tilltalande 
utseende av byggnaderna. En ökning av hårdgjord mark kommer att ske, men inget ianspråktagande 
av jordbruksmark tas med planen. 

Hälsa och säkerhet
Buller
Trafi ken kommer att öka något på omkringliggande vägar på grund av de nya verksamheterna, men i 
förhållande  till den omfattande trafi ken på Väg 23 och med järnvägen väster om bedöms den ökade 
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påverkan som liten.  

Sociala konsekvenser
Verksamhetsområden brukar generellt vara ganska ödsliga och otrygga platser under helger och 
kvällar. Den fl exibla användningen kan dock medföra ökad användning under olika tider av dygnet. 
Även naturområdet kan dra till sig promenerande på olika tider av dygnet. 

Enligt barnkonventionen ska barns bästa beaktas vid alla beslut. Barn och ungdomar kommer tro-
ligen inte att ha industriområdet som målpunkt. Men det är viktigt att utbyggnaden av exempelvis 
gång- och cykelvägar utformas med barnen i åtanke.

Mellankommunala frågor
Föreslagen etablering, varav endast den södra delen som utgörs av f.d. vägreservatet 1,3 ha, är 
nytillskott av mark för verksamheter, bedöms inte påverka handelsmönstret mer än lokalt. Området 
är placerat vid norra infarten till kommunens huvudort utmed Väg 23 vilket är strategiskt läge vad 
gäller resemönster i Skåne för sällanköp och köp av skrymmande varor med mera som kan etableras 
inom planområdet.

Tidigare ställningstaganden

Översiktsplan
I gällande Översiktsplan 2002 för Höörs kommun redovisas hela området från City Gross upp till 
Sjunnerups gård och Stjärnelund som verksamhetsområde. Se fi gur 2, s 3.

Detaljplan
Gällande detaljplan för området ”Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl  fastigheter, södra delen” (kommu-
nens dp arkiv nr 152), antogs av Kommunfullmäktige 2011-12-14 § 92 och vann laga kraft 2012-
02-02. Genomförandetiden gäller till 2022-02-02.

Detaljplan fi nns för vägreservatet, T= område för trafi kändamål, som tas bort med denna detaljplan. 
Detaljplanen som vann laga kraft 1974-12-23 och har namnet ”Holma 1:22, samt del av Ekeröd 6:1 
m. fl . 

Söder om det planerade vägreservatet, T, har ny detaljplan tagits fram för handelsområdet ”Pum-
pen” och för småindustriområdet som vann laga kraft 2013-02-05 och har en genomförandetid fram 
till 2018-02-05. Detaljplan fi nns för City Gross sydost om planområdet. 

Figur 16 Utdrag ur detaljplanen som vann laga kraft 1974-12-23 ”Holma 1:22, samt del av Ekeröd 6:1 
m. fl ” som reglerar vägreservatet för planerad ändrad dragning av Väg 13 som numera inte är aktu-
ell. T-området för trafi kändamål görs om till verksamhetsområde med denna detaljplan.
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Riksintressen
Väg 23 och järnvägen, är av riksintressen för trafi k. Väg 23 är riksintresse för vägtrafi k eftersom den 
är av särskild betydelse för regional eller interregional trafi k. Södra stambanan är en av Sveriges 
viktigaste järnvägar både för persontåg och godståg. Kapaciteten behöver byggas ut och utökad 
korridor mellan Malmö och Hässleholm är av riksintresse.

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen beslutade 2006-09-13 att detaljplan för verksamheter skulle upprättas för Sågen-
området och angränsande fastigheter. I samband med detaljplanearbetet 2006-2011, då gällande 
detaljplan för området antogs (laga kraft 2012-02-02), har utformningen av hela verksamhetsom-
råde Nord studerats översiktligt bland annat för att utreda Trafi kverkets vägalternativ. 

Övriga beslut och utredningar
Trafi kverkets, fd Vägverket, tog fram en utredning 1999 med ny sträckning av Väg 23/13 öster om 
tätorten vilken har varit en viktig förutsättning för planeringen av verksamhetsområde Nord. 

Befi ntlig bebyggelse

Bebyggelse inom planområdet
Inom planområdet fi nns det tidigare sågverkets bebyggelse kvar. Denna bebyggelse består av ett 
fl ertal byggnader varav några är relativt stora. Här fi nns också halvöppna förrådsbyggnader som 
utnyttjats för lagring/torkning av sågat virke. Magasinbyggnaden som vätter ut mot Väg 23 är den 
största byggnaden med en längd på ca 76 meter och en höjd på ca 8 meter. Under senare tid har 
området hyst ett mobilt asfaltsverk för produktion av asfalt som nu avvecklats.  I den södra delen 
fi nns relativt nyuppförda byggnader för hantering av miljöavfall.

Intilliggande bebyggelse
Inom planområdet fi nns det tidigare sågverkets bebyggelse kvar. Denna bebyggelse består av ett 
fl ertal byggnader varav

Natur
Mark och vegetation
Större delen av planområdet har under lång tid använts som sågverk eller som upplag för virke. Un-
der senare tid har den sydligaste delen utnyttjats för hantering av miljöavfall. 

I norra delen av planområdet fi nns skogsområde som till största delen består av lövskog, med ett 
äldre bestånd av bok, ek, al och björk. Delar av detta skogsområde har av Skogsstyrelsen pekats ut 
som ett område med ”naturvärde”, ädellövskog. De låglänta områdena i norr, med lite fuktiga partier 
längs bäcken, håller på att växa igen. Inom naturområdet har bedrivits bete. Bitvis består området av 
sumpskog, bitvis videsnår omväxlande med högörtsängar och är fågelrikt. 
Inom naturområdet fi nns brantare partier i de skogsbeklädda delar som angränsar till de låglänta 
delarna längs Böketorpsbäckens sträckning. Skogen är småkullig. 

De delar som använts för verksamheter är till större delen fl ackt och vegetationen är avbanad och 
grusad. Den nordvästra delen av föreslagen kvartersmark inrymmer en sluttning med ca fem meters 
nivåskillnad och den nord-östra delen en sluttning med ca tre meters nivåskillnad. 

Inom verksamhetsområdet fi nns en grävd damm, lokaliserad vid diket intill järnvägen i väster. Genom 
lågpartiet rinner Böketorpsbäcken som leder till Höörsån. Här fi nns också ett fl ertal diken, både 
parallellt och vinkelrätt med bäcken. Bäcken är i detta avsnitt mycket smal, 1-1,5 m och motsvarar 
ungefär ett djupare dike. Bäcken och dikena är en tillgång i området både för människor och djur. I 
den nordöstra delen fi nns små bifl öden till bäcken som delvis är stensatta. 

Det fi nns inga stigar i området eftersom det under lång tid legat avskilt och dominerats av sågverk-
samhet, upplag och asfaltsverk. 

Grönstrukturprogram
I inventeringarna till grönstrukturprogrammet redovisas några områden norr om sågenområdet 
som delområden med höga värden, klass 2 i en 4-gradig skala. Enligt inventeringen är de värdeful-
laste naturområdena området väster och norr om Sågenområdet. Vid Sågenområdet fi nns en trädrik 
höjdrygg med en numera ohävdad hagmark.  Området är avskilt från  mader med ett lågt slingrande 
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stengärde. Här fi nns rikligt med grov, vidkronig bok och avenbok samt ganska fi na ekar. 

Område med naturvärde/biotopskydd
Delar av området har av Skogsstyrelsen utpekats som område med naturvärde. 

Norr om planområdet fi nns öppna diken och en våtmark som omfattas av det generella biotopskyd-
det enligt 7 kap miljöbalken. För åtgärder som kan innebära skador för naturmiljön inom biotopskyd-
dade partier krävs dispens från Länsstyrelsen. Dispens kan lämnas om det fi nns särskilda skäl. Det 
fi nns inget formellt hinder mot att en detaljplan antas även om den berör biotopskyddade partier, 
men planen får inte genomföras i dessa partier utan dispens. 

Böketorpsbäcken rinner igenom den norra delen av planområdet och klassas som biotop. Bäcken är 
ett tillfl öde till Höörsån som rinner väster om Södra stambanan. Höörsån i sin tur är ett vattendrag 
med skyddsvärda fi skarter. Böketorpsbäcken är omgiven av våtmark. Det är möjligt att bäcken i sin 
västra sträckning har blivit rätad för att få mer hanterliga brukningsytor. Sen 2009 fi nns det en mil-
jökvalitetsnorm för vattenförekomst, d v s kvalitetskrav för yt- och grundvattenförekomster.

Böketorpsbäcken var 1951 aktuell för syneförrättning, men denna återkallades då kostnaden för en 
ny trumma under järnvägen ansågs bli för hög jämfört med nyttan. Nedströms järnvägen är diket 
reglerat genom ”dikningsföretaget Holma säteri av år 1908”. Det fi nns inga registrerade täckdik-
ningsplaner inom området, men det är troligt att det fi nns ledningar inom området som går ut i diket.

Figur 17 Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl  fastigheter, södra delen (kommunens dp arkiv nr 152), 
antogs av Kommunfullmäktige 2011-12-14 § 92 och vann laga kraft 2012-02-02. 
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Rekreation
Narurområdet har höga naturvärden och används som rekreationsområde i viss mån och bland an-
nat har det under senare år avnvänts som område för bland annat paintball. Emellertid är området 
mycket bullerstört med järnvägen väster om och Väg 23 angränsande i öster.
Geotekniska förhållanden
En översiktlig geoteknisk utredning har gjorts för planområdet av GeoExperten AB (2006). Infor-
mationen som följer är hämtad från den utredningen. Den södra delen av området är relativt plan i 
delen med pågående verksamhet. Norr om den befi ntliga verksamheten vidtar ett kuperat landskap 
med en långsträckt ås från nordost till sydväst och med sten i markytan. Berget inom området består 
av urberg med granit och gnejs. Berg i dagen har inte observerats inom området. Jordlagren består i 
huvudsak av relativt grov friktionsjord bestående av stening grusig sand.

I lågpartierna närmast Södra stambanan och Väg 23 förekommer organisk lös jord. I den västra de-
len, i anslutning till släntpartiet, har det påträff ats okontrollerad fyllning med schaktmassor, organisk 
jord, trä, sågspån etc. Sannolikt förekommer det organisk jord under fyllningen närmast släntpartiet. 
I den norra delen av planområdet, i lågpartiet, fi nns ett större sammanhängande kärrområde som 
tidvis står under vatten. Området avvattnas till Höörsån. Som mest påträff ades organisk jord upp till 
4,7 m. 

I kärrmarksområdena kan grundvattnet under stora delar av året förväntas ligga i nivå med marky-
tan. Det förekommer även fria vattenytor. Grundvattenströmningen kan i stort förväntas vara riktad 
mot söder och sydväst. 

Den organiska jorden i kärrmarkspartierna ger sättningar vid belastning. Stora sättningar och stabi-
litetsproblem kan förväntas vid uppfyllnader. För övriga ytor med friktionsjord föreligger gynnsamma 
geotekniska förhållande för industribebyggelse.  

Markföroreningar
Inom sågverksområdet har det förekommit impregnering av virke genom doppning i olika kemikalier. 
Denna verksamhet var förlagd till den sydöstra delen av sågverksområdet. Provtagningar av jord har 
gjorts dels i anslutning till doppningen, dels på platser som bedömdes bli påverkade genom trans-
port eller uppställning av virke. Resultatet av undersökningen visar att påvisade mängder av använda 
kemikalier i jord och vatten är mycket små och utgör ingen miljörisk eller hälsofara. Behovet av efter-
behandling med avseende på använda kemikalier är obefi nlig eller låg.

En miljöteknisk markundersökning har genomförts inom planområdet av PQ Geoteknik & Miljö AB, 
Lomma, 2016-09-27. Undersökningen kommer fram till nedanstående somm slutsats:
”Resultat från utförd undersökning gällande markprover uppvisar att fl ertalet analyserade prover 
har halter under Naturvårdverkets rekommenderade riktvärden för mindre känslig mark (MKM), dock 
enstaka halter däröver.

I grundvatten har inga signifi kanta föroreningshalter påträff ats nedströms men höga halter av fenol 
har påträff ats uppströms området.

Området bedöms inte kunna klassas som någon stor risk, varken för byggnationer eller för spridning 
till omgivningen. Dock fi nns vissa indikationer kring centrala delarna av den gamla sågverksetable-
ringen som bör följas upp.”

Luftföroreningar
Biltrafi ken alstrar luftföroreningar, främst kvävedioxid och partiklar, som har betydelse för hälsa och 
miljö. Dessa faktorer omfattas av gällande miljökvalitetsnormer. 

Radon
Radonmätning har inte utförts i samband med den geotekniska undersökningen, men i den översikt-
liga utredningen klassas området som normalriskområde. 

Kultur
Södra stambanan ingår i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram och redovisas som ett kulturmiljöstråk. 
Länsstyrelsen har gjort ett urval av kulturhistoriska värden som ska bevaras, vårdas och utvecklas. 
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Södra stambanan är historiskt av stor betydelse för förbindelserna inom Sverige och är ett viktigt 
och levande dokument över järnvägsbyggande som fortfarande har stor betydelse i den svenska 
infrastrukturen. 

Arkeologi
Enligt Riksantikvarieämbetets karta fi nns det inga fornlämningar inom planomådet. I enlighet med 2 
kap 10 §, lagen om kulturminnen, ska markarbeten omedelbart avbrytas och länsstyrelsen meddelas 
om det hittas dolda fornlämningar under mark.

Trafi k

Biltrafi k
Planområdet angörs via Väg 23 i öster. Nuvarande trafi k på Väg 23 i höjd med planområdet uppgår 
till cirka 7550 (2015) fordon/dygn. Väg 23 har en hastighetsbegränsning på 70 km/h öster om Så-
genområdet. Mittemot den befi ntliga infarten, Barkvägen, fi nns en trafi kkontrollplats för norrgående 
trafi k och norr om infarten fi nns trafi kkontrollplatsen för södergående trafi k. Kontrollplatserna har 
anlagts av Trafi kverket och används av polisen.  

I de översiktliga vägplanerna och i översiktsplanen förutsätts det att Väg 23/13 lokaliseras öster om 
tätorten. Det innebär att Väg 23 utmed planområdet, i framtiden kommer att fungera som länsväg 
med lägre dignitet och som förbindelseväg till Norra Rörum. 

Järnvägstrafi k
Södra stambanan i planområdet västra gräns ligger växelvis i skärning och på bank och är därmed 
ett markant inslag i miljön samt en tydlig gräns i väster. Stambanan består av två spår, en i vardera 
färdriktning. Hänsyn ska tas till järnvägssträckningen vid förändring och exploatering i stambanans 
närområde. Stambanan trafi keras norrut av fem tågtyper, X2000, Pågatåg, Öresundståg, lokdragna 
tågsätt samt godståg.  

Gång- och cykeltrafi k
Gång- och cykelväg ansluter mellan planområdet och Väg 23 vilket innebär att det kommer vara 
enkelt att cykla och gå till verksamhetsområdet.

Buller
Riktvärdet för buller från vägtrafi k vid arbetslokaler; utomhus 65 dbA och inomhus 40 dbA. Bullerut-
redning visar att dessa värden inte överskrids. För spårbunden trafi k fi nns inga riktvärden för arbets-
lokaler. 

Risk
Transport av farligt gods förekommer både på Södra stambanan och på Väg 23. För bedömning av 
risker och lämpliga skyddsavstånd har utgångspunkten varit det underlag och de riktvärden som 
länsstyrelsen redovisar i sin rapport 2007:06, Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen (RIKT-
SAM). Rapportens riktlinje är att marken i området 30-70 meter från väg/järnväg bör utnyttjas för en 
begränsad markanvändning. Inom det angivna avståndsområdet får det uppföras sällanköpshandel, 
industri, bilservice, lager, tekniska anläggningar och parkering. Mellan 0-30 meter från väg/järnväg 
med farligt gods är det lämpligt med en markanvändning bestående av ytparkering, trafi kändamål, 
odling, friluftsområde och tekniska anläggningar.

Kommunal och kommersiell service

Teknisk försörjning

Vatten och spillvatten
Planområdet kommer att ingå i kommunens vatten- och spillvattenssystem. Befi ntlig bebyggelse är 
redan ansluten till kommunens system.
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Dagvatten
Dagvatten ska fördröjas inom kvartersmark på varje fastighet enligt kommunens dagvattenpolicy. 
Längs gatorna kommer det att byggas ett dagvattensystem som leder till fördröjningsmagasin. 
Områdets dagvatten föreslås ledas till dammar inom naturområdet norr om där områden i gällande 
detaljplan avsatts för dagvattenhantering.

El- tele, värme och data
Tomterna elförsörjs genom anslutning till Kraftringen Nät AB:s (Lunds energiverk) ledningar i mark. 
Till området fi nns inga fjärrvärmeledningar. 

Fiber kommer att dras fram till de nya fastigheterna via gatan.

Genomförande
Ansvarsfördelning
Kommunen äger marken som avses exploateras inom planområdet och ansvarar för utbyggnaden. 
Utbyggnadstakten för verksamhetsområdet är helt beroende av efterfrågan på tomtmark vilket i sin 
tur bland annat beror på det ekonomiska läget i stort. Planförslaget  föreslår fl exibel användning och 
innehåller därmed mark för verksamheter med olika behov och önskemål.

Kommunen ansvarar för att allmän platsmark, lokalgata, och natur iordningställs. Utbyggnaden av 
vatten- och avlopp sker i kommunal regi. 

Dagvattenhantering får inte anordnas så att vatten släpps ut i vägdike till väg 23.

De nödvändiga åtgärder som krävs (bullerskydd) mot järnvägen ska bekostas av kommunen och/el-
ler exploatören.

Huvudmannaskap
Detaljplanen för verksamhetsområdet kommer att ha kommunalt huvudmannaskap. 

Fastighetskonsekvensbeskrivning

Fastighetsbildning 
Området indelas i lämpliga fastigheter beroende på önskemål och efterfrågan. Allmänn platsmark, 
gator och naturområden, läggs till kommunal fastighet för kommunala gator och naturområden. Ny 
fastighetsbildning skall göras med utgångspunkt från denna plan. 

Ekonomiska frågor

Planavgift
Kommunen bekostar detaljplanen och kostnad för planarbetet tas ut i samband med försäljning av 
fastighet. 

Exploateringsavtal
Inget exploateringsavtal tecknas med anledning av planens genomförande då kommunen själv utför 
gatubyggnad.

Miljöteknisk uppföljning
Enligt Miljöteknisk undersökning  bör saneringen följas upp ”Området bedöms inte kunna klassas 
som någon stor risk, varken för byggnationer eller för spridning till omgivningen. Dock fi nns vissa 
indikationer kring centrala delarna av den gamla sågverksetableringen som bör följas upp.” Se bilaga 
miljöteknisk markundersökning, PQ Geoteknik & Miljö AB, Lomma, 2016-09-27. 
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Övriga kostnader
En översiktlig exploateringskalkyl ska arbetas fram för att klarlägga vilka ekonomiska investeringar 
det behövs för att exploatera verksamhetsområdet. 

Kommunen bekostar detaljplan, marklösen, lantmäterikostnad och anläggande av gator. 
Erforderlig fl yttning och markförläggningar av befi ntliga kabelanläggningar ska bekostas av exploa-
tören/markägaren.

Kostnadsansvaret för samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmarken samt 
eventuella fl yttningar av underjordiska ledningar åligger markägaren.

Anläggningsavgift avseende tillkommande VA-anslutningar regleras i enlighet med Mittskåne Vattens 
VA-taxa.

Lantmäterikostnader i samband med fastighetsbildning och fastighetsreglering bekostas av exploa-
tören/markägaren.

Eventuell kompletterande dagvattenutredning och/eller geoteknisk undersökning avseende markens 
bärighet och markradonförekomst, vilket kan krävas vid byggnation, bekostas av markägaren som 
även bekostar eventuell arkeologisk undersökning.

Den översiktliga geoteknisk utredning visar att utbyggnadsområdet innehåller mark som kräver 
grundförstärkningar för att kunna bebyggas. Vid dimensionering av ett dagvattensystem bör hänsyn 
tas till att den naturliga avrinningen kommer öka. Fördröjningen måste vara så stor att områdena 
nedströms inte påverkas. 

Administrativa frågor
Genomförandetiden för planen är 5 år från det att planen vunnit laga kraft. Kommunen kommer att 
vara huvudman för allmän platsmark.

Rolf Carlsson     Anneli Andersson
Samhällsbyggnadschef    Planarkitekt
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Samrådsredogörelse 
Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl,  Verksamhetsområde N södra delen, samt för  
del av Ekeröd 6:4
i Höör, Höörs kommun, Skåne län 

Upprättad: 2017-07-06

2016-11-14 §224 beslöt kommunstyrelsen att godkänna förslag till detaljplan för Sjunnerup 
2:9	m	fl	,	Verksamhetsområde	N	södra	delen,	samt	för		del	av	Ekeröd	6:4	i	Höör,	att	ställas	ut	
för	samråd.	Samrådet	varade	2017-02-16–	2017-03-09	då	planhandlingarna	fanns	utställda	i	
kommunhusets	foajé	samt	var	tillgängliga	på	Höörs	kommuns	hemsida	www.hoor.se	

Sakägare	(enligt	fastighetsförteckning)	har	beretts	tillfälle	till	samråd	genom	personlig	under-
rättelse	och	Kungörelse	införd	i	Skånska	Dagbladet	den	15	februari	samt	i	Lokaltidningen	den	
18	februari.	Rättelse	av	Kungörelse	var	införd	i	Skånskan	den	23	februari	gällande	att	Ekeröd	
6:4	inte	överenstämmer	med	ÖP	2002.	Detaljplanen	har	skickats	till	berörda	myndigheter,	led-
ningsdragande	företag,	intressenter	och	till	sakägare.	

Synpunkter	som	lämnats	under	samrådet	återges	i	denna	samrådsredogörelse.	11	st	yttran-
den	inkom	varav	5	st	godkännt	planen	och	6	st	har	haft	synpunkter	på	samrådshandlingarna	
som	presenteras	och	kommenteras.

Ett	dialogmöte	har	hållits	den	28	februari	i	kommunhuset	då	4	personer	deltog	utöver	kom-
munala	tjänstemän,	samhällsbyggnadschef	Rolf	Carlsson,	mark	och	fastighetsstrateg	Lars	
Frostemark	samt	planarkitekt	Anneli	Andersson.	Under	kvällen	informerades	deltagarna	inled-
ningsvis	om	samrådshandlingarna,	syftet	och	den	juridiska	plankarta	med	planbestämmelser	
med	mera.	Därefter	vidtog	diskussion.	Frågor	och	synpunkter	som	kom	upp	var:

•	 Hur	är	det	tänkt	att	väg	13	ska	dras	i	framtiden	om	vägreservatet	tas	bort?
•	 Miljön	i	centrala	Höör	utmed	nuvarande	väg	13	blir	dålig	ur	trafi	ksäkerhets	och	luft	
	 kvalitetssynpunkt	om	inte	väg	13	dras	utanför	centrum,	det	vill	säga	i	det	avsatta	väg-	
	 reservatet	för	en	framtida	vägomdragning	mot	väg	13	i	riktning	mot	Eslöv.
•	 Kommunen	tar	för	mycket	betalt	för	tomter	för	verksamheter.	- Ej planfråga.
•	 Styrningen	av	utformningen	ansågs	för	hård,	andelen	fönster	utmed	väg	23	med	mera.
•	 Gators	bredd	och	vändplats	ifrågasattes,	ansågs	för	små	tilltagna	mått.

Tjänstemännen	förklarade	syftet	och	bakomliggande	orsaker	till	varför	planen	fått	den	utform-
ning	som	den	fått,	vilka	tydliggörs	i	planbeskrivningen	som	är	ett	förklarande	dokument	till	
plankartan.	Gällande	varför	valet	gjorts	att	med	detaljplanen	pröva	borttagande	av	vägreser-
vatet	för	väg	13	och	istället	använda	marken	för	verksamhet,	har	mer	information	inhämtats	
från	det	pågående	översiktsplaneaarbetet,	PM om regionalt viktiga vägar 170410 av Kommu-
narkitekt Karin Kallioniemi, som	biläggs	denna	samrådsredogörelse.

Användningsområdets	bredd	för	gata	på	12	meter	innefattande	gångstråk	samt	gata	7-7,5	
meter	och	vändplats	28	meter	som	plankartan	redovisar	uppfyller	kraven	på	vändradie	för	
lastbil	med	släp	24	meter	samt	semi-trailer.	

	 	 Dnr	KSF	2016/219
	 	 Proj.	nr:	9993
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Inkomna yttranden
STATLIGA MYNDIGHETER
Länsstyrelsen	 	 	 	 	 	 Med	synpunkter
Lantmäteriet	 	 	 	 	 	 Med	synpunkter
Trafikverktet	 	 	 	 	 	 Med	synpunkter

PRIVATA FÖRETAG
E.ON	 	 	 	 	 	 	 Inga	synpunkter

KOMMUNALA NÄMNDER OCH ENHETER
Mittskåne	Vatten	 	 	 	 	 Med	synpunkter
Miljö-	och	byggnadsnämnden	 	 	 	 Med	synpunkter

GRANNAR OCH ÖVRIGA INTRESSENTER
Ekeröd	3:6	 	 	 	 	 	 Utan	synpunkter
Sjunnerup	1:72		 	 	 	 	 Utan	synpunkter
Ekeröd	102		 	 	 	 	 	 Utan	synpunkter
Ekeröd	6:1,	2	delägare		 	 	 	 	 Utan	synpunkter
Dammgatan	18			 	 	 	 	 Med	synpunkter

Yttranden och kommentarer

Statliga myndigheter
Länsstyrelsen
Redogörelse för ärendet
Planområdet	är	cirka	8,2	hektar	och	ligger	väster	om	väg	23	i	norra	Höör.	Planförslaget	inne-
håller	två	åtskilda	markområden.	För	den	norra	delen	gäller	en	detaljplan	som	vann	laga	kraft	
2012	och	här	är	syftet	att	minska	fastigheternas	djup	genom	att	flytta	tillfartsgatan	som	leder	
i	nordsydlig	riktning	parallellt	närmre	väg	23.	Det	finns	genomförandetid	kvar	för	denna	detalj-
plan.	Den	södra	delen	är,	i	en	detaljplan	som	vann	laga	kraft	1974,	planlagd	som	reservat	för	
trafikområde	för	eventuell	framtida	omdragning	av	väg	13.	

Syftet	med	det	aktuella	planförslaget	är	att	göra	det	möjligt	med	verksamheter.	Kommunen	
tar	fram	planförslaget	med	standardförfarande	och	har	inte	gjort	någon	MKB.	Översiktsplanen	
från	2002	pekar	ut	området	som	utbyggnadsområde	för	verksamheter.	Den	pekar	även	ut	ny	
väg,	riksväg	13,	inom	planområdet.	I	granskningsyttrande	till	översiktsplanen	nämner	inte	
Länsstyrelsen	planområdet	eller	någon	fråga	som	planen	berörs	av.

Länsstyrelsens råd om planförfarande och planteknik
Kommunen	konstaterar	i	planbeskrivningen	att	planförslaget	stämmer	överens	med	översikts-
planen	med	undantag	för	det	område	som	pekades	ut	som	vägreservat	för	omdragning	av	väg	
13.	Länsstyrelsen	uppmärksammar	kommunen	på	att	ett	krav	för	att	använda	standardför-
farande	är	att	planförslaget	stämmer	överens	med	översiktsplanen	inklusive	Länsstyrelsens	
granskningsyttrande.	Länsstyrelsen	anser	därför	att	kommunen	ska	överväga	utökat	förfa-
rande.

Länsstyrelsen	menar	att	planbestämmelsen	”J1	Upplag	och	lager	med	tillhörande	tillfälliga	
byggnader.	Behov	av	skyddsavstånd	får	inte	överstiga	100	m”	kan	delas	upp	i	en	användnings-
bestämmelse	för	ändamålet	industri	och	en	egenskapsbestämmelse	för	det	kommunen	vill	
specificera.	Länsstyrelsen	noterar	även	att	denna	mark	är	kryssad	(marken	får	med	undantag	
av	skjul	och	garage	inte	förses	med	byggnader),	medan	planbestämmelsen	nämner	att	det	får	
finnas	upplag	och	lager	med	tillfälliga	byggnader,	vilket	är	motsägelsefullt.

I	planhandlingarna	beskriver	kommunen	att	det	inom	planområdet	finns	ett	naturskönt	om-
råde	med	flera	värdefulla	natur-	och	kulturmiljöer	som	delvis	kommer	att	påverkas.	Kommunen	
framhåller	att	anpassningar	har	gjorts	för	att	minska	påverkan	på	dessa	miljöer,	bland	annat	
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skriver	kommunen	att	det	sanka	naturområdet	bör	ha	kvar	sin	sumpskog.	Länsstyrelsen	kan	
dock	inte	av	plankartan	utläsa	var	och	hur	dessa	anpassningar	gjorts	och	anser	att	kommunen	
i	kommande	arbeten	bör	beskriva	detta.	För	att	trygga	de	viktigaste	värdena	för	naturmiljön	
inom	planområdet	bör	eventuellt	planbestämmelsen	NATUR	användas.

Länsstyrelsens synpunkter
Miljökvalitetsnormer för vatten
Länsstyrelsen	anser	att	de	aktuella	planhandlingarna	är	otydliga	om	dagvatten	kopplat	till	
MKN	vatten.	Kommunen	skriver	i	planbeskrivningen	om	att	dagvattenavrinningen	från	områ-
det	kommer	att	förändras	i	och	med	att	de	hårdgjorda	ytorna	blir	fler.	Dagvattnet	ska	tas	om	
hand	på	tomten,	i	diken	längs	gatorna	och	i	utjämningsmagasin	och	kommunen	bedömer	att	
det	finns	goda	möjligheter	inom	området	för	dessa	anläggningar.	Länsstyrelsen	konstaterar	att	
detta	inte	säkras	med	planbestämmelser.

Länsstyrelsen	anser	att	kommande	planhandlingar	ska	redovisa	om	planområdet	ingår	i	
verksamhetsområde	för	dagvatten	eller	inte.	Enligt	Länsstyrelsens	kunskap	ligger	bara	fast-
igheten	Ekeröd	6:4	inom	verksamhetsområde	för	dagvatten.	Enligt	lag	om	allmänna	vatten-
tjänster	(2006:412)	är	kommunen	ansvarig	för	att	ordna	avlopp	i	ett	större	sammanhang	om	
det	behövs	med	hänsyn	till	människors	hälsa	eller	miljön.	Länsstyrelsen	menar	att	kommunen	
omfattas	av	detta	ansvar	i	de	flesta	fall	där	samlad	bebyggelse	för	verksamheter	och	bostä-
der	planeras.	Det	kan	mot	bakgrund	av	ovanstående	finnas	skäl	för	Länsstyrelsen	att	utöva	
tillsyn	enligt	51	§	LAV.	Kommer	hela	planområdet	att	ingå	i	verksamhetsområde	är	det	tydligt	
att	VAhuvudmannen	är	skyldig	att	ta	hand	om	allt	dagvatten	som	alstras	inom	området	(Prop	
2005/06:78	sidan	43).	Om	kommunen	vill	göra	lokalt	omhändertagande	av	dagvatten	eller	
andra	fördröjningslösningar	möjliga,	är	det	viktigt	att	detta	stödjs	och	inte	hindras	av	bestäm-
melserna	i	planen.

Länsstyrelsens bedömning
Mot	bakgrund	av	att	det	finns	brister	i	handlingarna	kan	Länsstyrelsen	komma	att	pröva	pla-
nen	enligt	11	kap.	PBL	om	den	antas	utan	kompletteringar	och	förtydligande	redovisning	som	
visar	på	markens	lämplighet	när	det	gäller	MKN	vatten.

Kommentar:
Kommunen följer Länsstyrelsen råd och övergår till utökat förfarande. Detaljplanen har kung-
gjorts i samrådsskedet. I detta skede, granskningsskedet, kungörs även planförslaget i dags-
tidning varmed allmänheten har fått information vid två tillfällen angående borttagande av 
vägreservatet inom Ekeröd 6:4 som inte stämmer med gällande ÖP 2002.  En ny ÖP är under 
framtagande och till den har ett PM tagits fram som behandlar omdragning av väg 13/väg 23 
som biläggs samrådsredogörelsen och förklarar varför vägreservatet bedöms kunna tas bort. 
Planbeskrivningen har också förtydligats gällande denna fråga.

Planbestämmelsen ”J1 Upplag och lager med tillhörande tillfälliga byggnader” och ”behov 
av skyddsavstånd får inte överstiga 100 m” har delats upp i en användningsbestämmelse för 
ändamålet och en egenskapsbestämmelse för krav för verksamhets skyddsavstånd. Kryssmar-
keringen har tagits bort på marken som med undantag av skjul och garage inte får förses med 
byggnader. Bestämmelsen ”p6” beskriver hur bebyggelsen på området som avsatts närmast 
järnvägen för upplag och lager får utformas.

Det natursköna området som i texten beskrivs med flera värdefulla natur- och kulturmiljöer som 
beskrivs påverkas, gäller de som är belägna utanför planområdet och texten kommer från den 
gällande plan ”Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, södra delen”. Denna för planförsla-
get underliggande detaljplan antogs 2011-12-14 och vann laga kraft 2012-02-02, och har en 
genomförandetid till 2022-02-02, ändras vad gäller utformningen av tomtmarkens bredd och 
därmed även placeringen av gatan. Ett vägreservat som avsåg sammanbinda norra och södra 
delen av Verksamhetsområde nord som i och med att tillfarter till båda områdena säkrats med 
detta planförslag tas bort och påverkan på natur- och kulturmiljön blir därför betydligt mindre. 
Avsikten att använda naturområdet för dagvattenhantering och princip för dagvattenlösning är 
densamma som tidigare. Texten i planbeskrivningen har reviderats och kompletterats. 



4

I gällande detaljplan norr om finns områden fastställda för dagvattenhantering. Planbeskriv-
ningen anger att lokalt omhändertagande av dagvatten ska ske inom varje fastighet, inom 
diken längs gatorna och i utjämningsmagasin, områden som är avsatta i befintlig detaljplan 
norr om, och kommunen bedömer att det finns goda möjligheter inom området för dessa an-
läggningar. 

Verksamhetsområde för dagvatten, vatten och spillvatten ska utökas att innefatta hela planom-
rådet. Kommunens rutin är att Kommunfullmäktige beslutar om att utöka verksamhetsområde 
för va när detaljplanen har vunnit laga kraft. 

Den del av vägreservatet för omdragning av väg 13 mot Eslöv som inte tas bort med detta plan-
förslag avses att vid senare tillfälle tas bort genom upphävande av detaljplanen från 1974.

Lantmäteriet
Lantmäteriet	har	tagit	del	av	förslaget	till	detaljplan.	Någon	fullständig	genomgång	av	planför-
slaget	har	inte	skett.	Genomgången	har	främst	varit	inriktad	på	genomförandefrågor.	Lantmä-
teriet	väljer	att	särskilt	belysa	följande	frågeställningar.

Plankartan/bestämmelser
Lantmäteriet	undrar	om	utformning	av	allmän	plats	för	naturmark	kan	innehålla	skyltpelare?	
Vem	ska	skyltarna	ägas	och	förvaltas	av?	Om	kommunen	ska	vara	huvudman	för	skyltpelaren	
kan	den	eventuellt	placeras	på	allmän	plats	(dock	ej	naturmark?)	men	om	fastighetsägarna	
ska	dela	på	ansvaret	bör	den	placeras	på	kvartersmark.	Förvaltning	kan	lösas	genom	att	en	
gemensamhetsanläggning	inrättas.

I	naturområdet	längs	riksväg	23	anges	bestämmelsen	p2,	vilken	förmodligen	hamnat	fel	(kan	
endast	gälla	kvartersmark).

Kommentar:
Kommunen avser vara huvudman för skylt för annonsering samt det område som skylten place-
ras på intill verksamhetsområdets infart vid Barkvägen. Området för skylt har ändrats till GATA 
då det i tillämpningen i rättsfall har ansetts förenligt med en detaljplan att uppföra reklamskylt 
inom allmän plats, GATA. I en dom anför mark- och miljödomstolen att bedömningen av plan-
enligheten måste göras utifrån den allmänna platsens funktion inom ett planlagt område. I det 
aktuella fallet upptog reklamskylten en obetydlig yta av den allmänna platsen, låg i en trafik-
miljö och hindrade allmänhetens tillträde till området i ytterst begränsad omfattning. (MÖD 
2013-10-24, mål nr P 11463-12). 

Bestämmelsen p2 som var felplacerad inom naturmarken i plankartan i samrådsskedet har 
tagits bort.  

Trafikverket
Vägar
Statliga	vägar	som	berörs	av	planförslaget	är	väg	23	som	ligger	öst	om	planområdet.	Bygg-
nadsfritt	avstånd	(från	vägområdesgräns)	är	30	meter	och	inom	detta	område	ska	inga	bygg-
nader	eller	andra	fasta	föremål	som	kan	inverka	menligt	på	trafiksäkerheten	placeras.	Eftergiv-
liga	anordningar	så	som	staket	kan	tillåtas.	

Dagvattenhantering	får	inte	anordnas	så	att	vatten	släpps	ut	i	vägdike	till	väg	23.	Trafikverkets	
vägdiken	ska	endast	hantera	vatten	från	vägen.	

Stambildande	växtlighet	för	inte	placeras	inom	säkerhetsavståndet	för	den	aktuella	vägklas-
sen.

Järnväg
Stambanan	som	ligger	väst	om	av	planområdet	är	riksintresse	för	kommunikation	.	Bygg-
nadsfritt	avstånd	(från	närmast	spår)	är	30	meter	och	inom	detta	område	ska	inga	byggnader	
placeras.	
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Placering	av	parkeringsplatser	kan	dock	accepteras	närmare	spåren,	i	detta	fall	finns	risk	att	
bilar	blir	skadade	av	partiklar	när	tåget	passar.	

Plan	ligger	inom	utbredningsområde	för	en	framtida	utbyggnad	av	höghastighetsjärnväg.	Pla-
nen	försvarar	inte	avsevärt	mycket	en	framtida	utbyggnad	av	höghastighetsjärnvägen,	kom-
munen	bör	hålla	sig	informerad.

Buller
De	nödvändiga	åtgärder	som	krävs	(bullerskydd)	ska	bekostas	av	kommunen	och/eller	exploa-
tören.	

Anslutning
Planen	föreslår	att	anslutning	till	planområdet	görs	från	Backavägen	som	ansluter	till	riksväg	
23.Trafikverket	har	inga	synpunkter	angående	anslutningen	eftersom	den	är	godkänd	enligt	
Trafikverket	beslut,	(se	beslut	TRV	2012/1047).	

Kommentar:
Vägar, byggnadsfritt avstånd och trädplantering
Ett byggnadsfritt avstånd (från vägområdesgräns) finns på 30 meter som belagts med prick-
mark, med innebörden ”byggnad får inte uppföras”. Närmast väg 23 är ett naturområde utlagt 
som avses planteras med en trädrad utanför säkerhetsavstånd för den aktuella vägklassen, 
enligt diskussion med trafikverket, 10 meter från närmsta vägkant. Däremellan finns en gång- 
och cykelväg innan planerad trädrad inom naturmark tar vid.

Dagvatten
Planbeskrivningens genomförandedel har kompletterats med texten ”Dagvattenhantering får 
inte anordnas så att vatten släpps ut i vägdike till väg 23.” 

Järnväg
Planområdet	har	förlagts	30	meter	från	järnvägens	närmsta	spår.	

Buller
Att	”De	nödvändiga	åtgärder	som	krävs	(bullerskydd)	ska	bekostas	av	kommunen	och/eller	ex-
ploatören.”	skrivs	in	i	planbeskrivningens	genomförandedel.

Ledningsdragande företag

Ledningsdragande företag enligt ledningskollen.se:
Inom området har Kraftringen en transformatorstaton som behöver flyttas och ett nytt område 
har lagts in som ”E-område” på plankartan med 5 meters skyddsområde runt om.
Kraftringen har godkännt placeringen i mail under framtagandet av planen.

Telenor har kabelschakt intill väg 23. IP-Only har kabel är samförlagd i Telenors kabelschakt.

E.ON Elnät
E.ON	Elnät	Sverige	AB	har	tagit	del	av	inkomna	handlingar	i	ovan	rubricerat	ärende	och	då	vi	
inte	har	några	ledningar	inom	planområdet	så	har	E.ON	Elnät	inget	att	erinra.

Kommentar:
I planbeskrivningens genomförandedel anges under Ekonomiska frågor att ”Kostnadsansvaret 
för eventuella flyttningar av underjordiska ledningar åligger exploatören/markägaren.”
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Kommunala nämnder och instanser
VA/GIS nämnden   
Planen	innehåller	samtliga	delar	för	att	Mittskåne	Vatten	ska	kunna	göra	en	bedömning	av	
områdets	lämplighet	ur	VA-synpunkt.		Området	ska,	precis	som	det	är	angivet	i	planbeskriv-
ningen,	anslutas	till	den	kommunala	vatten-	och	spillvattenanläggningen.	Området	ingår	inte	
idag	i	kommunalt	verksamhetsområde	för	VA	och	beslut	om	detta	måste	beslutas	av	kommun-
fullmäktige	innan	exploatering.		Det	finns	en	beskrivning	över	hur	dagvatten	ska	hanteras	för	
detaljplanens	norra	område,	och	Mittskåne	Vatten	ser	positivt	till	den	beskrivna	dagvattenhan-
teringen.	Eftersom	exploateringen	kommer	att	ge	ett	nytt	dagvattenutsläpp	ska	detta	anmälas	
till	Miljö-	och	Byggmyndigheten	innan	anläggande,	vilket	bör	anges	i	planbeskrivningen.	Det	
saknas	beskrivning	för	hur	dagvatten	ska	omhändertas	och	avledas	från	fastigheten	Ekeröd	
6:4.	Enligt	den	lågpunktskartering	som	Länsstyrelsen	har	gjort	är	vissa	delar	av	fastigheten	
olämplig	att	bebygga	på	grund	av	översvämningsrisk.	Detta	bör	framgå	i	planhandlingarna.	
Detaljplanen	saknar	fastighetsindelning.	Vid	anläggande	av	gata,	belysning,	VA-ledningar	mm	
är	det	önskvärt	att	fastighetsindelningen	är	klar	för	att	VA-anläggningen	ska	kunna	göras	
komplett	med	rätt	placerade	servisledningar.	Om	VA-anläggningen	kan	göras	komplett	kan	en	
överenskommelse	mellan	exploatören,	i	det	här	fallet	Höörs	kommun,	och	Mittskåne	Vatten	
göras.	Överenskommelsen	skulle	göras	enligt	standardavtal	för	exploatering	(beslutat	av	VA/
GIS-nämnden,	dnr	2016/25),	vilket	innebär	att	exploatören	står	för	kostnaden	för	anläggan-
det	av	VA,	VA-huvudmannen	tar	över	anläggningen	vid	färdigställande,	men	tar	inte	ut	någon	
anläggningsavgift	vid	övertagandet.	När	fastigheten	bebyggs	tar	Mittskåne	Vatten	endast	
ut	bostadsenhetsavgift	för	VA.	Om	endast	huvudledningen	för	VA	anläggs	i	byggskedet	och	
servisledningar	ska	anläggas	i	efterhand	är	det	svårare	att	göra	rätt	kostnadsfördelning	mellan	
skatte-	och	VA-kollektivet.	

Kommentar: 
I planbeskrivningen har skrivits in att planområdet ska ingå i kommunens verksamhetsområde 
för VA och att detta kommer att ske i samband med att detaljplanen vinner laga kraft. Ekeröd 
6:4 ligger redan inom verksamhetsområde för VA.

En del av Ekeröd 6:4 har tagits bort sedan samrådet i ett område där översvämningsrisk kan 
förekomma samt ett område där med större träd.

Avsikten är att planområdets dagvattenhantering ska ske på det sätt som anges i gällande de-
taljplan, inom de områden som avsatts för dagvatten i naturområdet norr om planområdet.

Fastighetsindelning är inte gjord beroende på att kommunen vill ha en flexibel plan som ska 
kunna erbjuda olika tomtstorlekar.

Miljö- och byggnadsnämnden 
1.	Det	bör	framgå	i	exploaterings-	eller	sälj-	och	köpavtalet	att	det	funnits	ett	sågverk	på	
fastigheten	Sjunnerup	2:9	sedan	1950-talet.	Kompletterande	analyser	kan	komma	att	krävas	i	
område	där	förorening	har	påträffats.	Enligt	rapport	om	miljöteknisk	undersökning	har	för-
höjda	halter	av	PAH	H	och	zink	påträfats	i	jord	vid	provpunkt	PQ	4	i	utfyllnadsområdet	väster	
om	sågverksbyggnaderna.

2.	En	geoteknisk	markundersökning	är	utförd	av	PQ	Geoteknik	&	Miljö	(PQAB)	2016-09-27.	
I	rapporten	bedöms	det	aktuella	området	vara	utan	förhöjd	risk	för	människors	hälsa	och	
omgivande	miljö.	Utförd	undersökning	är	dock	relativt	översiktlig	och	det	kan	finns	stora	om-
råden	som	inte	täckts	av	provtagningen,	dels	inom	det	gamla	etableringsområdet	och	dels	i	
utfyllnadsområdet.	Därmed	kan	det	inte	uteslutas	att	marken	mellan	provpunkterna	ställvis	är	
förorenad.	Särskilt	där	sågverket	varit	som	mest	aktivt	i	områ	det.

3.	Enligt	planbeskrivningen	utgörs	delar	av	planområdet	av	ett	naturskönt	område	med
värdefull	vegetation	och	kulturhistoriska	lämningar	som	kommer	att	påverkas.	Det	sägs	att	
planförslaget	gör	det	möjligt	att	spara	de	värdefullaste	natur-	och	kulturvärdena.	På	plankartan	
med	dess	bestämmelser	finns	inte	ett	spår	av	hänsyn	kring	detta,	vilket	måste	anses	vara	likty-
digt	med	att	de	sannolikt	kommer	att	försvinna	vid	exploateringen.	Detta	är	ytterst	beklagligt.
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Kommentar:
Exploateringsavtal tecknas inte då det är kommunens egen mark och kommunen ansvarar för 
utbyggnaden av allmänn platsmark. De översiktliga utredningar som krävs för detaljplanens 
framtagande är gjorda både vad gäller miljöteknik och geoteknik. Kommunen ansvarar för att 
köpeavtal skrivs på informativt, erforderligrt sätt. 

Natur- och kulturområdet som beskrivs är det som ligger norr om planområdet. Ett naturom-
råde i västra delen har inför granskningen tagits bort från planförslaget. Den mark som ingår i 
planförslaget för exploatering är framförallt ruderat mark. Vägreservatet som föreslås övergå 
som mark för verksamhet har använts som jordbruksmark, vall/träda, men är ianspråkstagen 
planmässigt.

Grannar, föreningar, privatpersoner och företag
Undertecknad	är	ej	sakägare	till	detaljplaneförslaget	men	jag	anser	mig	vara	berörd	som	
boende	i	Höör.	Den	södra	delen	i	planförslaget	(del	av	Ekeröd	6:4)	får	mycket	stora	konsekven-
ser	för	livsmiljön	i	Höörs	tätort.	Översiktplanens	intentioner	följs	inte.	Ta	inte	bort	vägområdet	
i	den	södra	delen	av	detaljplanen	förrän	ett	bättre	alternativ	finns	för	anslutning	av	befintlig	
väg	13	(anslutning	norr	om	Kvarnbäcksområdet)	till	ny	väg	23.	Det	kan	verka	som	en	mycket	
liten	del	av	trafikstrukturen	men	får	stora	konsekvenser	för	framtiden.	Trafiken	får	i	all	framtid	
gå	genom	Höörs	tätort	på	väg	13/Frostavallsvägen/Ystadvägen	med	alla	de	problem	med	den	
intensiva	trafiken	som	finns	idag.	Trafiken	kanske	t.o.m.	ökar.

Jag	antar,	vid	en	omläggning	av	väg	23	öster	om	Höör,	att	trafiken	västerifrån	inte	kommer	att	
minska	utan	istället	öka	från	Eslövshållet.	Om	man	vid	Gårdsstånga	väljer	mellan	den	snab-
baste	eller	den	kortaste	vägen	(via	GPS)	norrut,	så	är	väg	113/13	cirka	6	km	kortare.	Då	är	
det	troligt	att	trafiken	ökar	genom	Höörs	tätort	och	till	anslutning	ny	väg	23.	Om	vägområdet	i	
samrådsförslaget	till	detaljplanen	tas	bort	och	inte	kan	nyttjas	kommer	trafiken	att	gå	på	nu-
varande	sträckning	väg	13/Frostavallsvägen/Y	stadvägen	och	till	en	ny	stor	trafikplats	mellan	
ny	väg	23	och	väg	13	vid	Sövröd.	Dagens	trafik	blir	därmed	också	kvar.

Historik
Under	lång	tid	tillbaka	har	det	ansetts	att	vägområdet	som	finns	i	samrådsförslaget	behövs.	
1974	fastställdes	detaljplanen	med	området	som	trafikområde.

Under	1990-talet	gjordes	mycket	utredningsarbete	och	en	förstudie	av	Trafikverket	för	väg	
23,	och	då	var	även	anslutning	från	väg	13	med.	Flera	förslag	fanns	bl.a.	ett	väster	och	två	
öster	om	Höör.	Det	förslag	med	ny	väg	23	(C1)	öster	om	Höör	och	ny	anslutning	för	väg	13	
(Trafikplats	Lilla	Holma)	var	det	som	Höörs	kommun	förordade.	Denna	anslutning	från	väg	13	
är	inte	någon	del	av	en	västlig	länk	som	det	står	i	planbeskrivningen.	Förslaget	finns	i	gällande	
översiktsplan	Höörs	kommun	2002	och	i	samrådsförslag	till	ny	översiktsplan	2012.	Där	finns	
vägförslagen	med	under	”Mål	och	riktlinjer,	ställningstagande,	risker	m.m.”	och	på	markan-
vändningskartan	i	båda	handlingarna.

I	ett	regionalt	viktigt	perspektiv	ingår	väg	13	i	den	s.k	”Skånediagonalen”	från	Ystad
till	Ängelholm.

Nuvarande trafiksituation
Dagens	trafik	är	intensiv	och	många	kör	fort	fastän	det	är	hastighetsbegränsning	till	50	km/
tim.	I	norra	och	södra	delen	70	och	80	km/tim.	Många	kan	vittna	om	tillbud	när	man	ska	ta	
sig	över	vägen.	Det	finns	tre	övergångsställe	utöver	de	vid	trafikljusen	på	Frostavallsvägen/	
Industrigatan.	Många	biltrafikanter	tar	inte	hänsyn	till	dessa	tre	övergångsställe.	På	sträckan	
finns	bostadshus,	handel,	idrottsplats,	motions-	och	strövområde	på	båda	sidor	om	vägen.	
Från	bostadsområdet	Höghult	och	en	nyanlagd	lekplats	intill	vägen	ses	ofta	gående	som	tar	en	
genväg	från	båda	sidorna.	Lekplatsen	”Höghult”	är	gjord	för	klätterlek	och	används	av	äldre	
barn.	Mycket	fin	lekplats,	den	enda	av	sitt	slag	i	Höör.	Barnen	kommer	ofta	med	cykel	och	
till	viss	del	från	andra	sidan	Frostavallsvägen.	Även	gående	och	cyklister	ses	utmed	väg	13/
Frostavallsvägen	/Ystadvägen.
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Boende	på	Höghult	(Lodjursstigen	m.fl.	gator)	kan	intyga	att	trafiken	ökat	väldigt	mycket	
sedan	området	byggdes.	Det	gäller	både	personbilar	och	tung	trafik.	Från	Höörs	Resecentrum	
utgår	kollektivtrafiken	med	bussar	som	kör	via	Åkersbergs-	eller	Bangårdsgatan	till	korsning-
arna	Bangårdsgatan/Norrevärnsvägen	och	Åkersbergsgatan/Lodjursstigen	på	Frostavallsvä-
gen.

Vid	trafikstörningar	på	stambanan	mot	Hässleholm	eller	Lund,	utgår	ersättningsbussar	för	
tågen	vid	Bangårdsgatan.	Dessa	kör	vidare	norr-	och	söderut	på	Frostavallsvägen.

På	vägsträckan	finns	15	st.	påfarter	av	olika	kategorier	samt	5	st.	övergångsställe	därav	2	st.	
vid	trafikljuset	Frostavallsvägen	-	Industrigatan. Se bilagd karta.

Konsekvenser
Borttagandet	av	vägområdet	kan	medföra	betydande	miljöpåverkan	i	området	runt	Frostavalls-
vägen/Ystadvägen.	Detta	i	och	med	att	trafiken	måste	fortgå	på	nuvarande	sträckning.

Konsekvenserna	blir	stora	vad	gäller	miljökvalitetsnormer	för	luft,	hälsa	och	säkerhet	samt	
sociala	konsekvenser	som	att	beakta	barn	och	ungdomars	bästa	enligt	barnkonventionen.	

Väg	13/Frostavallsvägen/	Ystadsvägen	är	också	s.k.	primär	transportväg	av	farligt	gods	ge-
nom	Höörs	tätort.

Utdrag från Översiktsplanerna 2002 och 2012:
Översiktsplan	2002
Kommunen	ska	verka	för	att	standarden	på	väg	13/109	Ystad-Höör-Helsingborg	förbättras.

Vägar: -	Vägstandarden	behöver	också	höjas	på	väg	13/109	Ystad-	Höör	-		Helsingborg.	Den	
nuvarande	standarden	är	oacceptabel	och	ett	hinder	för	en	positiv	utveckling	av	hela	Skåne.	
Pendlingsmöjligheterna	till	Helsingborgsområdet	är	dåliga.	Hamnen	i	Ystad	genererar	ett	stort	
trafikflöde	som	väljer	väg	13	norrut.	Trafiken	från	Baltikum	kommer	med	stor	sannolikhet	att	
öka	och	därmed	belastningen	på	bl.a.	väg	13	och	23.

Verksamheter:	-	Verksamhetsområde	Nord	får	ett	strategiskt	läge	nära	ny	väg	23	och	anslut-
ning	av	väg	13	till	väg	23.	Verksamhetsområdet	lämpar	sig	därför	för	företag	med	stort	trans-
portbehov	och	för	handel	med	skrymmande	varor	som	inte	ryms	inom	centrumområdet.

Väg 13/Frostavallsvägen/Ystadvägen är	också	s.k.	primär	transportväg	av	farligt	gods	genom	
Höörs	tätort.

Utdrag	från	Översiktsplanerna	2002	och	2012:
Översiktsplan	2002

Mål och riktlinjer för trafik: -	Kommunen	ska	verka	för	att	standarden	på	väg	13/109	Ystad-
Höör-Helsingborg	förbättras.

Vägar:	-	Vägstandarden	behöver	också	höjas	på	väg	13/109	Ystad-	Höör	-	Helsingborg.	Den	
nuvarande	standarden	är	oacceptabel	och	ett	hinder	för	en	positiv	utveckling	av	hela	Skåne.	
Pendlingsmöjligheterna	till	Helsingborgsområdet	är	dåliga.	Hamnen	i	Ystad	genererar	ett	stort	
trafikflöde	som	väljer	väg	13	norrut.	Trafiken	från	Baltikum	kommer	med	stor	sannolikhet	att	
öka	och	därmed	belastningen	på	bl.a.	väg	13	och	23.

Verksamheter: -	Verksamhetsområde	Nord	får	ett	strategiskt	läge	nära	ny	väg	23	och	anslut-
ning	av	väg	13	till	väg	23.	Verksamhetsområdet	lämpar	sig	därför	för	företag	med	stort	trans-
portbehov	och	för	handel	med	skrymmande	varor	som	inte	ryms	inom	centrumområdet.

Konsekvenser, trafikaspekter:	-	Förbindelserna	västerut,	mot	Helsingborg,	måste	förbättras	för	
att	de	regionala	sambanden	ska	vara	tillfredsställande.
Översiktsplan	2012	Samrådsförslag



9

Kommunikationer - Vägar - väg 23/ 13: -	Vägstandarden	på	väg	13/109	(Ystad-Höör-Helsing-
borg)	behöver	förbättras	i	hela	sträckningen.

Ställningstagande:	-	Kommunen	ska	verka	för	att	nollvisionen	uppnås	och	för	att	förbättra	
trafiksäkerheten	för	människor.

Kommunen	ska	verka	för	att	vägförbindelsen	(väg	13/109)	till	Helsingborg	förbättras.	Med	en	
god	standard	på	vägen	blir	förbindelsen	västerut	bättre	och	kan	locka	fler	till	att	bosätta	sig	
,,mitt	i	Skåne,,.

Hälsa, säkerhet och risker
Buller	från	vägtrafik	-	andra	stycket:	-	Beräkningsresultat	visar	att	väg	23	och	E22	är	de	mest	
bullerbelastade	vägarna	inte	långt	efter	kommer	väg	13	och	17.

Miljökvalitetsnormer -	andra	stycket:	-	Risk	för	överskridande	av	miljökvalitetsnormer	för	luft	
finns	i	allmänhet	i	områden	med	intensiv	fordonstrafik,	täta	slutna	gaturum	med	högre	bebyg-
gelse	och	dålig	genomluftning,	eller	i	anslutning	till	stora	punktkällor.

Transporter farligt gods -	första	avsnittet:	-	En	övergripande	målsättning	inom	samhällsplane-
ringen	är	att	skapa	en	trygg	och	långsiktlig	säker	livsmiljö.	Väg	13/Frostavallsvägen/Ystadvä-
gen	är	s.k.	primär	transportväg	av	farligt	gods	genom	Höörs	tätort.

Infrastruktur runt Höörs tätort enligt översiktsplan

Avslutningsvis,	låt	vägområdet	inom	del	av	Ekeröd	6:4	ligga	kvar	tills	annat	bättre	alternativ	
finns!	Om	gällande	detaljplanen	ändras	och	det	byggs	ett	hus	i	passagen	finns	inte	detta	alter-
nativ	kvar.

Kommentar:
I skrivelsen påpekas flera negativa aspekter med att planlägga den del som innefattar Ekeröd 
6:4 som mark för verksamhet och som sedan 1974 är planlagt för vägreservat. Negativa aspek-
ter som påpekas är försämrad trafiksäkerhetsmiljö och försämrade hälsoaspekter, ökade buller 
och utsläppsmängder, då trafikmängden kommer öka genom Höör på nuvarande vägsträckning 
av väg 13.  För att redovisa varför kommunen valt att ianspråksta marken för verksamhet, vilket 



10

har diskuterats vid framtagande av pågående Översiktsplan, har bilaga från översiktsplanear-
betet bilagts ”PM om regionalt viktiga vägar 170410” av Kommunarkitekt Karin Kallioniemi.

Då planförslaget inte överensstämmer med gällande Översiktsplan 2002 har detaljplanen över-
gått till utökat planförfarande i och med granskningen. Planförslaget som kungjordes även vid 
samrådet kungörs därmed även inför granskningen. 
 

Ändringar mellan samrådet och granskningen 
Text från samrådshandlingens planbeskrivning sid 16 har olyckligt kommit med från gällande 
plan och stämmer inte med dagens situation, se nedan, överstruken text, har ändrats till den 
kursiva texten 

Bebyggelse inom planområdet
Inom	planområdet	finns	det	tidigare	sågverkets	bebyggelse	kvar.	Denna	bebyggelse	består	av	
ett	flertal	byggnader	varav	några	är	relativt	stora.	Här	finns	också	halvöppna	förrådsbyggna-
der	som	utnyttjats	för	lagring/torkning	av	sågat	virke.	Magasinbyggnaden	som	vätter	ut	mot	
Väg	23	är	den	största	byggnaden	med	en	längd	på	ca	76	meter	och	en	höjd	på	ca	8	meter.	
Under	senare	tid	har	området	hyst	ett	mobilt	asfaltsverk	för	produktion	av	asfalt	som	nu	av-
vecklats.		I	den	södra	delen	finns	relativt	nyuppförda	byggnader	för	hantering	av	miljöavfall.
Följande	text	har	lagts	till	därefter:

Xxx

En	del	av	fastigheten	Ekeröd	6:4,	västra	delen,	har	tagits	bort	från	planförslaget	och	allmän	
gata	har	lagts	till	i	området	närmast	järnvägen	för	att	skapa	tillfart	till	området	som	är	natur-
mark.

Avsikten	är	att	senare	upphäva	det	område	av	vägreservatet	från	1974	som	ligger	kvar	när-
mast	järnvägen.

Rolf	Carlsson	 	 	 	 	 	 Anneli Andersson
Samhällsbyggnadschef	 	 	 	 Planarkitekt
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1Utdrag från arbetet med ny översiktsplan för Höörs kommun

PM om regionalt viktiga vägar 170410.

Utdrag ur pågående översiktsplanearbete, som 
underlag till frågan om att exploatera det tidigare 
vägreservatet för ny västlig förbifart för väg 13. 
Frågan hanteras för närvarande i arbetet med ny 
detaljplan för verksamhetsområde nord.

Karin Kallioniemi

Samhällsplanerare/Kommunarkitekt



2 Utdrag från arbetet med ny översiktsplan för Höörs kommun

Regionalt viktiga vägar

Höörs kommun berörs av fyra större vägar. E22 genom södra delen av kommunen ger goda 
vägkopplingar till Malmö och Lund och god regional tillgänglighet med expressbuss. E22 
är nyligen utbyggd till motorväg. Väg 17 mot Landskrona ansluter till E22 inom kommunen 
men har större betydelse för andra delar av regionen än för invånarna i Höörs kommun. För 
dessa två vägar är inte några förändringsbehov identifierade inom Höörs kommun. 

Vägarna 13 och 23 är en del av de dagliga transporterna för många av kommunens invånare 
samtidigt som de ingår i det övergripande regionala vägnätet för gods och andra långväga 
transporter.  Godstrafiken ökar kraftigt i stråket från Ystad (väg 13) mot Höör och vidare 
norrut mot Småland (väg 23). Vägarna är inte anpassade för att hantera så skilda funktioner 
vilket medför trafiksäkerhetsproblem längs vägarna och hämmar tätortsutvecklingen. I sin 
nuvarande utformning står vägarna i konflikt med de transportpolitiska målen, miljömålen, 
målen i den regionala utvecklingsstrategin och Höörs kommuns mål för en hållbar 
utveckling. För dessa vägar finns därför ett sedan länge identifierat behov av förändringar.

Regionalt viktiga vägar

Väg 23 idag
Riksväg 23 är en viktig interregional förbindelse 
från sydvästra Skåne till Småland och ingår i land-
transportnätet för godstransporter, långväga per-
sonresor med bil samt dagliga personresor med bil. 
Vägen skär genom Höörs tätort i en sammanhäng-
ande sträcka av 4,5 km samt vid Nyby i södra delen 
av tätorten. Vägen delar även orterna Tjörnarp, 
Snogeröd och Gamla Bo. Vägen går också över det 
känsliga Ringsjösundet och Bosjöklosterhalvön 
med stora natur-, kultur-, och rekreationsvärden.

Den tunga trafiken ökar kraftigt över tid, särskilt 
norr om stora rondellen där trafiken från väg 13 
ansluter. 2015 stod den tunga trafiken för 14 % 
av fordonen direkt norr om rondellen och 18 % i 
norra delen av kommunen, parallellt med Tjörnarp 
(figur 2). Vid Gamla Bo och Snogeröd ökade den 
tunga trafiken fram till år 2006, men har därefter 
planat ut. År 2015 stod den för 12 % av trafiken i 
dessa avsnitt.

Däremot ökar inte trafiksiffrorna totalt sett på väg 
23 genom kommunen (figur 1). Toppnoteringarna 
skedde 2006, men därefter har trafiken minskat i 
de flesta avsnitt. Undantaget är de delar av väg 23 
som går genom Höörs tätort och där vägen också 
fyller en viktig funktion för lokal trafik. Här har tra-
fiken fortsatt öka fram till 2015.

Problembild
Det övergripande problemet med nuvarande tra-
fikinfrastruktur är att väg 23 inte är anpassad för 
att hantera så skilda funktioner och inte heller är 
anpassad till de miljöer den passerar. Detta tar sig 
dock lite olika uttryck i olika avsnitt av vägen.

Från Rolsberga och fram till Gamla Bo är de största 
problemen att oskyddade trafikanter måste samsas 
med tung trafik och personbilar på vägbanan och 
att det saknas trygga passager vid Gudmuntorps 
skola samt i Snogeröds tätort (se avsnitt Cykel)

Från Gamla Bo och fram till Nybykorset finns två 
huvudsakliga problem – dels de känsliga naturvär-
dena i Ringsjön och på Bosjöklosterhalvön och dels 
att vägen ger störningar i boendemiljön och barri-
äreffekter inne i tätorterna vid Gamla Bo och Nyby 
(del av Höörs tätort). Vissa typer av farligt gods är 
inte tillåtet på vägen av hänsyn till riskerna att för-
orena Ringsjöns vatten.

Inne i den egentliga delen av Höörs tätort innebär 
vägen en kraftig barriär genom orten och ett stort 
antal människor korsar vägen varje dag. Passager 
sker både i planskilda korsningar, anlagda kors-
ningspunkter i plan och i spontana korsningspunk-
ter.  Transittrafiken begränsar möjligheterna till en 
långsiktigt hållbar tätortsutveckling, både genom 
att den begränsar möjligheten att använda vägens 
närområde effektivt och genom sin barriärverkan.

Mellan stora rondellen och verksamhetsområde 
nord ligger merparten av tätorten väster om vägen. 
Möjligheten att låta tätorten växa österut är bero-
ende av en långsiktig planering för den framtida 
funktionen för väg 23 så att ny stadsstruktur kan 
anpassas efter det. I dagsläget är trafiksäkerhe-
ten på själva vägen och i korsningarna det största 
problemet, inte minst för oskyddade trafikanter på 
väg till Bokeslund-Bokeshall som är hänvisade till 
blandtrafik.
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Figur 3. Regionalt viktiga vägar i Höörs kommun samt stickprovspunkter för 
trafikdata ur vägtrafikflödeskartan.
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Figur 1. Utvecklingen över tid av  totalt antal fordon (ÅDT) på väg 23. 
(Källa: Vägtrafikflödeskartan på trafikverket.se)
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4 Utdrag från arbetet med ny översiktsplan för Höörs kommun

Regionalt viktiga vägar

Norr om Höör är återigen det största problemen att 
oskyddade trafikanter samsas med motorfordon 
och att det saknas trygga passager, särskilt vid 
Tjörnarps södra infart. Den tunga trafiken närmar 
sig 20 % av fordonen och konflikterna mellan olika 
typer av motorfordon blir allt tydligare. Flera döds-
olyckor har inträffat på denna vägsträcka under 
senare år.

Väg 13 idag
Riksväg 13 sträcker sig mellan Ystad i sydost och 
Ängelholm i nordväst. Mellan Höör och Ystad har 
den samma funktion i det övergripande vägnätet 
som väg 23. Mellan Höör och Ängelholm ingår den i 
det kompletterande vägnätet för samma funktioner. 
Vägen skär genom Höörs tätort i en sträcka av 2,3 
km.

Trafikutvecklingen på väg 13 liknar den på väg 23, 
även om alla siffror är ett snäpp lägre. På väg 13 är 
det avsnittet från Höör och söderut som får en allt 
större andel tung trafik (figur 4). Antalet lastbilar 
förbi Jeppavallen dubblerades mellan 1998 och 
2014 och andelen är idag 10 %.  Nästa mätpunkt 
söderut ligger utanför Höörs kommun, vid Ludvigs-

borg. Även där ökar antalet lastbilsrörelser och den 
tunga trafiken och står nu för 12 % av trafiken. 
Centralt genom Höör är 7 % av trafiken lastbilar, 
och väster om Höör ligger andelen på 9 %. Total-
siffrorna för trafiken längs väg 13 planade ut vid 
2010 väster om stora rondellen, men har fortsatt 
att öka i den sydöstliga delen.

Problembild
De största problemen med nuvarande väg 13 från 
Höörs kommuns perspektiv är att vägen utgör en 
barriär genom Höörs tätort. Oskyddade trafikanter 
färdas längs vägen och korsar vägen. Rekreations-
området vid Fogdaröd är en målpunkt som drar 
många människor varje dag, både till fots, till cykel, 
till häst och med bil. Väg 13 behöver anpassas sär-
skilt i avsnittet närmast Fogdarödsskogen för att 
göra rekreationsområdet mer tillgängligt och för att 
skapa bättre trafiksäkerhet – både när oskyddade 
trafikanter korsar vägen och när motionärer kom-
mer med bil till angöringspunkten.

Centralt i Höör utgör väg 13 en betydande barriär 
för boende i Grönalund som ska ta sig mot centrum 
och skolor.
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Figur 4. Utvecklingen över tid av antal (ÅDT) fordon på väg 13, totalt antal till vänster och lastbilar till höger samt stickprovspunkterna 
markerade i karta. (Källa: Vägtrafikflödeskartan på trafikverket.se)
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Framtida funktioner
Tidigare utredningar och förslag
Under 1980- och -90talet utredde dåvarande Väg-
verket möjliga lokaliseringar för en väg 23 med 
högre vägstandard och prövade sträckningar både 
öster och väster om Ringsjöarna och Höörs tätort. 
1999 presenterade Vägverket en utredning för 
”väg 23 vid Ringsjöarna” och förordade den östliga 
dragningen. Trafiken söderifrån skulle ledas vidare 
längs E22 till Hörby och sedan väg 13 mot Höör. 
Vid Höör föreslogs en förbifart i ny sträckning ös-
ter om orten. En central del av detta förslag var att 
nuvarande väg 23 mellan Ringsjöarna skulle göras 
mindre attraktiv för genomgående trafik, bland 
annat genom hastighetssänkande åtgärder.  Utan 
dessa åtgärder skulle inte trafiken välja den längre 
vägen runt Ringsjön.

För väg 23 norr om Höör finns en förstudie från 
2008 som beskriver förutsättningarna att bygga 
om vägen till mötesfri väg (2+1 körfält) samt paral-
lell gång- och cykelförbindelse.

I den gällande Regionala Transportinfrastrukturpla-
nen för Skåne 2014-2025 (RTI) finns finansiering 
för väg 23 Ekeröd-Sandåkra (norr om Höör) samt 
väg 23/13 Höör-Hörby. Det samlade syftet med 
dessa två projekt är att säkra hastighetsansprå-
ken, öka trafiksäkerheten och leda om stråket Mal-
mö-Växjö till att gå via Hörby och E22 i stället för 
via Ringsjösundet. För båda vägavsnitten föreslås 
mötesfri landsväg (2+1), på sträckan mellan Höör 
och södra infarten till Tjörnarp även parallell gång- 
och cykelväg. Ny mötesfri 2+1-väg föreslås öster 
om Höör. Region Skåne arbetar för närvarande 
med en ny RTI-plan för perioden 2018-2029 som 
kommer att skickas på remiss under hösten 2017. 
Höörs kommun räknar med att objekten finns med 
även i nästa version.

Höörs kommun har i sin översiktsplanering tidigare 
reserverat mark för både den östliga förbifarten 
enligt Vägverkets beslut från 1999 och för den tidi-
gare studerade förbifarten väster om Höörs tätort. 
Idag finns inget som tyder på att det kommer att 
finnas behov av en västlig förbifart, varken för att 
förbättra framkomligheten för långväga trafik eller 
för att avlasta väg 13 genom Höör. Detta vägreser-
vat finns därför inte längre med i översiktsplanen. 

Förändrade förutsättningar
När det gäller den östliga förbifarten finns ingen 
aktuell utredning som visar några möjliga drag-
ningar. Sedan Vägverkets utredning 1999 har för-
utsättningarna förändrats på flera avgörande sätt. 
Viktiga nya förutsättningar är att:

• Den tunga trafiken står för en betydligt större 
del av trafiken idag.

• Bokeslund-Bokehall har varit omnämt som ett 
fritidsområde men är idag i praktiken ett bo-
stadsområde. 300 av 350 fastigheter är per-
manent bebodda idag, och en ny väg genom/
förbi området skulle störa många människors 
bostadsmiljö.

• Fogdarödsområdet är utpekat som viktigt 
rekreationsområde i Höörs kommuns grönst-
rukturprogram (2007) och naturvårdsprogram 
(2013).

Nya åtgärdsvalsstudier
Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) är ett nytt inslag i pla-
neringen för ny- och ombyggnad av vägar. En ÅVS 
överlappar till viss del det som tidigare hette för-
studie, men går inte lika långt i konkretiseringen av 
en tänkt ny åtgärd. Alla formella planeringsproces-
ser ska numera föregås av en ÅVS, och det innebär 
att de förstudier som tidigare genomförts inte kan 
användas som fortsatt planeringsunderlag. När det 
gäller väg 13 och 23 kan vi också konstatera att de 
förstudier som genomförts tidigare är inaktuella 
när det gäller ingående förutsättningar.

Trafikverket har därför under 2016 analyserat si-
tuationen genom två ÅVS:er för motsvarande två 
projekt som finns i gällande RTI-plan. Det övergri-
pande syftet har varit att hitta åtgärder som skapar 
bättre tillgänglighet – nationellt, regionalt och lo-
kalt för både persontrafik och gods, bättre trafiksä-
kerhet samt bättre förutsättningar för god bebyggd 
miljö.

Trafikverket har inte publicerat resultatet av studi-
erna ännu och det är därför inte klart hur Trafikver-
ket kommer att avgränsa sina förslag till åtgärder. 
Höörs kommuns bild är att det under arbetet 
funnits en bred enighet om att berörda vägavsnitt 
behöver uppgraderas och att 2+1-väg med paral-
lella cykelvägar är en bra lösning. Däremot har det 
funnits oklarheter när det gäller hur de nya studier-
na bör avgränsas och effektbedömas, särskilt med 
hänsyn till att de önskvärda effekterna har starka 
inslag av regionalt perspektiv medan själva studie-
området varit snävt avgränsat. Det står dock klart 
att rapporterna inte kommer att innehålla en karta 
som avgränsar en möjlig vägkorridor för en östlig 
förbifart förbi Höör. Analys och miljöbedömning av 
möjliga vägsträckningar sker först genom den for-
mella vägplaneprocessen som ännu inte har påbör-
jats. Det är därför inte möjligt för Höörs kommun 
att peka ut ett vägreservat i denna översiktsplan.

Höörs kommuns bedömning
Vägarna 13 och 23 i sin nuvarande utformning 
genom Höörs kommun står i konflikt med de trans-
portpolitiska målen, miljömålen, målen i den regio-
nala utvecklingsstrategin och Höörs kommuns mål 
för en hållbar utveckling. Vägarna behöver byggas 
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Regionalt viktiga vägar

om och få delvis andra funktioner. Höörs kommun 
menar att inriktningen ska vara att:

• Transittrafik mellan södra Skåne och Småland 
leds öster om Ringsjön. Trafik söderifrån leds 
via E22 upp mot Hörby och sedan via väg 13 
och 23 norrut. En östlig förbifart utanför Höör 
är troligtvis nödvändig.

• Väg 23 söder om Höör får ny funktion som ”tu-
ristväg”. Ombyggnader och nya regleringar som 
gör vägen mindre attraktiv för långväga trafik 
är nödvändigt för att transittrafiken ska välja 
den längre vägen öster om Ringsjön.

• Både väg 13 och väg 23 genom Höörs tätort 
byggs om till stadsgata.

• Väg 23 norr om Höör byggs om till 2+1-väg 
med längsgående cykelväg.

• Väg 13 mot Hörby, sydöst om Höör byggs om 
till 2+1-väg med längsgående cykelväg.

Konsekvenser av ny infrastruktur
Höörs kommun har tidigare i sin översiktsplanering 
reserverat mark för både en östlig förbifart enligt 
Vägverkets beslut från 1999 och för en tidigare stu-
derad förbifart väster om Höörs tätort (figur 5).

Den västliga förbifarten motiverades som en del av 
väg 13/109 Ystad-Höör-Helsingborg. Det befarades 
att den tunga trafiken skulle öka i hela sträckningen 
på grund av färjetrafiken till Ystad hamn.

Idag finns inget som tyder på att det kommer att 
finnas behov av en västlig förbifart, varken för att 
förbättra framkomligheten för långväga trafik eller 
för att avlasta väg 13 genom Höör. Trafikutveck-
lingen under de senaste 20 åren tyder på att väg 
13 väster om Höör får en mindre framträdande 
funktion i det regionalt övergripande vägnätet. Tra-
fiksiffrorna totalt sett har stabiliserats på en nivå 
under 4000 fordon/dygn, och den tunga trafiken 
minskar. Godstransporterna via Ystad hamn har 
med all sannolikhet bidragit till de ökande siffrorna 
för lastbilstrafiken på väg 13 sydöst om Höör, men 
den tunga trafiken väljer andra stråk än att fort-
sätta på väg 13 vidare mot nordvästra Skåne. Det 
västliga vägreservatet finns därför inte med i nu 
aktuellt planförslag till ny översiktsplan.

Konsekvenserna av att släppa idén om en västlig 
förbifart är positiva. Ett nytt ingrepp i landska-
pet undviks och med det även barriäreffekter, nya 
bullerstörda områden, nya hårdgjorda ytor mm. 
Trafiken västerut på väg 13 kommer i stället att 
fortsätta gå på befintlig väg (Frostavallsvägen). För 
att minska dess barriärverkan och öka trafiksäker-
heten planerar Höörs kommun att bygga om den till 
stadsgata. Höörs kommun bedömer inte att en ny 
västlig förbifart skulle bidra till att minska den ge-
nomgående trafiken på Frostavallsvägen på något 

avgörande sätt eftersom den skulle innebära en så 
stor omväg runt Höör.

När det gäller den östliga förbifarten ser Höörs 
kommun fortfarande ett stort behov av en ny trafik- 
lösning. Det tidigare vägreservatet för en östlig 
förbifart finns dock inte kvar i planförslaget. Or-
saken till detta är att den utredning som låg till 
grund för det tidigare vägreservatet är inaktuell och 
Trafikverkets pågående analys av förutsättningar-
na har inte  resulterat i någon avgränsning av en 
möjlig vägkorridor. Analys och miljöbedömning av 
möjliga vägsträckningar förväntas ske genom den 
formella vägplaneprocessen som ännu inte har på-
börjats.

Figur 5. Västlig och östlig förbifart förbi Höör enligt gällande 
översiktsplan.
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1. Bakgrund 

1.1 Allmänt 

PQ Geoteknik & Miljö (PQAB) har för Höörs kommun, ombud Jesper Sundbärg,(JB) utfört 

en miljöteknisk markundersökning på fastigheten Sunnerup 2:9, Höörs f.d. sågverksområde 

i Höörs kommun. Se även figur 1 nedan. 

 
Figur 1. Översiktsbild över Höörs tätort med läget för undersökningsområdet (inom blå rektangel). 

 
 
Figur 2-3. A visar fastigheten sedd mot syd/sydost från mellersta delen med väg 23 i bakgrunden och B visar 

fastigheten sedd mot nord/nordost. 

  
 

Undersökningen har haft två huvudsyften. Dels att undersöka om befintligt 

utfyllnadsområde i områdets västra del innehåller betydande föroreningar och i så fall om 

något skadligt läckage från detta förekommer. Dels att undersöka förekomst av 

markföroreningar inom resterande delar av området inför planering, projektering och 

uppförande av industritomter och tillfartsgator. Området är tidigare punktvis och översiktligt 

inventerat och undersökt m.a.p. markföroreningar och grundläggning. 

  

A B 
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I denna handling, ”Miljöteknisk markundersökning”, redovisas undersökningsresultat i 

tabell, med laboratorieprotokoll och i plan, i form av beskrivning av område och 

miljötekniska förhållanden. Undersökningen skall utgöra underlag för beskrivning och 

bedömning av de miljötekniska markförhållandena inom fastigheten samt till miljötekniska 

rekommendationer och åtgärdsförslag. 

 

Då den framtida markanvändningen på fastigheten fortsatt kommer att utgöras av 

industriverksamhet bedöms Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig 

markanvändning (MKM) vara tillämpliga att använda vid jämförelse med uppmätta halter i 

det nu aktuella området. Även begreppen känslig markanvändning (KM), farligt avfall (FA) 

och mindre än ringa risk för anläggningsändamål (MRR), används nedan. 

 

1.2 Begränsningar 

I en undersökning kommer i princip alltid variationer mellan provtagnings- och 

analyspunkter att förekomma. PQ Geoteknik & Miljö AB (PQAB) svarar för riktigheten i 

resultaten av här analyserade prover. Vid eventuella åtgärder kan faktorer som t.ex. 

skälighet, ansvarsförhållanden, kostnader, civilrättsliga avtal, fastighetsägarens policy, 

nationella eller regionala miljömål, behöva vägas in. 

 

2. Underlag och styrande dokument 

2.1 Underlag för undersökningen 

Följande handlingar och andra källor har erhållits av beställaren: 

 Marktekniska undersökningsrapporter (miljö- och geoteknik); Prikon 010205, 

Geoexperten 060502, Vectura 120831 och 121213 samt PQAB 150304. 

 Planritningar (pdf- och dwg-format) över fastigheten. 

 Historiska flygbilder över fastigheten. 

 

2.2 Förarbeten 

Inför planering av fältarbetena har följande förarbeten utförts: 

 Genomgång av erhållna handlingar från beställaren. 

 Studie av internetbaserade flygbilder, kartor och rapporter. 

 Studie av SGUs geologiska kartblad och brunnsarkiv. 

 Inventering av kablar och ledningar. 

 Studie av tidigare marktekniska undersökningar utförda inom området. 

 Platsbesök och okulärbesiktning av området, med beställaren. 

 

2.3 Styrande dokument 

Denna rapport ansluter till Naturvårdsverkets (NVs) ramverk. ”Riktvärden för förorenad 

mark”, NV rapport 5976 men med ”Generella riktvärden för förorenad mark” å 160701. 

Härtill ”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten”, handbok 2010:1 Naturvårdsverket, 

utgåva 1 februari 2010 har utgåtts från, se även tabell 1. 
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Tabell 1. Styrande dokument. 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Planering och redovisning 

Fältplanering och utförande Fälthandbok för miljötekniska markundersökningar; SGF Rapport 

1:2004. (samt Fälthandbok. Undersökningar av förorenade 

områden; SGF Rapport 2:2013, remiss å 120315). 

Geoteknisk fälthandbok, Allmänna råd och metodbeskrivningar; 

SGF Rapport 1:96. 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 

Fältundersökningar 

Jordprovtagning Geoteknisk fälthandbok, ….; SGF Rapport 1:96 

Miljöteknisk provtagning Fälthandbok för miljötekniska markundersökningar; SGF Rap. 

1:2004. (samt Fälthandbok. …. SGF Rapport 2:2013, …). 

Laboratorieundersökningar 

Jordartsklassificering SS-CEN ISO 14688-1:2002 och 14688-2:2004. 

Kemiska analyser Enligt laboratoriets kvalitetssystem. 

 

Bedömningsgrunder 

Uppmätta halter i jord har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden för föroren-

ad mark å 160701. De generella riktvärdena anger den föroreningshalt under vilken risken 

för negativa effekter för människor, miljö eller grundvattenresurser normalt är acceptabel. 

 

Vilka riktvärden som används beror på hur marken är tänkt att användas nu och i framtiden. 

Naturvårdsverket har tagit fram en modell för hur människor, markmiljö, ytvattenmiljö och 

grundvattenresurser antas kunna exponeras för föroreningar på och från förorenade 

områden, se tabell 2.  

 

Utifrån denna modell har Naturvårdsverket beräknat generella riktvärden för jord avseende 

känslig markanvändning (KM: bostäder, lekplatser, förskolor mm) och mindre känslig 

markanvändning (MKM: kontor, industrier, vägar mm). De generella riktvärdena baseras 

på att människor kan exponeras för föroreningar i jord via oavsiktligt intag av förorenad 

jord, hudkontakt, inandning av damm, inandning av förångade föroreningar, intag via 

grönsaker och bär samt intag av dricksvatten från en brunn belägen i det förorenade området. 

Alla dessa exponeringsvägar vägs in i de generella riktvärdena för känslig markanvändning 

medan intag via bär, grönsaker och dricksvatten inte ingår i riktvärdena för mindre känslig 

markanvändning. Dessutom ges markmiljön ett skydd beroende på tänkt markanvändning.  

 

Eftersom i princip allt grundvatten är skyddsvärt, ger riktvärdet för känslig markanvändning 

ett skydd för grundvattnet inom det förorenade området medan riktvärdet för mindre känslig 

markanvändning skyddar grundvattnet 200 m nedströms det förorenade området. 

Ytvattenmiljön i intilliggande recipient ges alltid ett skydd, oavsett markanvändning.  

 

I de fall NV inte tagit fram några riktvärden har utländska relevanta värden använts, t.ex. 

från VROOM (motsvarande Naturvårdsverket i Holland) och Kanadensiska 

vattenkvaliteskriterier, vilka är framtagna utifrån toxisk inverkan på akvatiska organismer, 

(Naturvårdsverket, 1999, Rapport 4918). 
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Tabell 2. Skyddsobjekt och skyddsnivå som beaktas för KM och MKM (från Naturvårdsverkets rapport 5976).  

Skyddsobjekt KM MKM 

Människor som vistas på 

området 

Heltidsvistelse Deltidsvistelse 

Markmiljön på området 
Skydd av markens ekologiska 

funktion 

Begränsat skydd av markens 

ekologiska funktion 

Grundvatten 
Grundvatten inom och intill området 

skyddas 

Grundvatten 200 m nedströms 

området skyddas 

Ytvatten 
Skydd av ytvatten, skydd av 

vattenlevande organismer 

Skydd av ytvatten, skydd av 

vattenlevande organismer 

 

Mindre än ringa risk (MRR) 

Naturvårdsverket har tagit fram haltgränser för ämnen när risken för föroreningsskada vid 

återvinningen av schaktmassor kan anses vara mindre än ringa (MRR). Om avfallet 

överskrider nivåer för mindre än ringa risk eller om återvinningen av andra skäl utgör en 

större miljörisk är det en indikation på att verksamheten ska anmälas eller tillståndsprövas. 

Bedömningar av vad som är mindre än ringa risk behöver dock göras i varje enskilt fall 

eftersom förutsättningarna ser olika ut på varje plats där avfall återvinns för 

anläggningsändamål. Verksamhetsutövaren har ansvaret för att bedöma detta. 

 

3. Miljötekniska fältundersökningar 

3.1 Allmänt 

Fältarbetena har utförts under februari-april månad 2016 genom jordprovtagning och 

installation av grundvattenrör i grävmaskinsgrävda provgropar, under ledning av Erik 

Palmquist, PQAB samt vattenprovtagning under ledning av Benjamin Bjerg, PQAB. 

Utvalda prover har skickats för kemisk analys. 

 

3.2 Fältarbeten  

Fältarbetena har omfattat följande: 

 Provgropsgrävning i 6 provpunkter. Uttag av jordprover för miljökemiska 

laboratorieanalyser. 

 Installation av grundvattenobservationsrör i 4 provpunkter. Samtliga rör har 

nivåmätts vid minst ett tillfälle. 

 Provtagning av grundvatten i installerade rör (4 st.) samt av ytvatten i tre lägen, upp- 

och nedströms området. 

 

Jordprover har uttagits i diffusionstäta påsar och jordlagerföljder noterats tillsammans med 

eventuella andra iakttagelser beträffande färg, lukt och jordens sammansättning. Prover från 

varje halv à hel meter i respektive provpunkt har uttagits. Om tydliga skikt med eller gränser 

mellan olika material förekommer, t.ex. slagglager eller jordlagergränser, provtogs dessa 

separat. 
 

Undersökningspunkternas läge i plan och höjd har inmätts med av Höörs kommun, i 

koordinatsystem Sweref 99 13.30 och höjdsystem RH 2000. 
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3.3 Laboratorium och analyser 

Kemiska miljöanalyser har utförts på Eurofins Environmental Sweden AB ackrediterade 

laboratorium i Lidköping. Upptagna och utvalda prover har analyserats med avseende på 

metaller, polyaromatiska kolväten (PAH) samt BTEX (bensen, toluen, etylbensen och 

xylen) och alifatiska och aromatiska (petroleum)kolväten (nedan kallat ”olja”). Dessutom 

har utvalda jordprover analyserats genom screening med avseende på ett stort antal 

organiska parametrar, bl.a. klorerade ämnen inklusive pesticider och PCB. Totalt har nio st. 

jordprover analyserats. Grund- och ytvattenprover (4+3 st.) har analyserats m.a.p. metaller, 

PAH, ”olja” samt screenats m.a.p. organiska parametrar som för jordprover ovan. 

 

4. Områdesbeskrivning och befintliga förhållanden 

4.1 Lokalisering och områdesbeskrivning 

Det aktuella området är beläget i norra Höör är till ytan ca 75 000 m2 och utgör f.d. 

sågverksområdet, där samtliga tidigare byggnader är rivna. Områdets östra del, närmast 

väg 23, ligger på fast mark av friktionsjord medan dess västra del, närmast järnvägen 

(stambanan Malmö-Stockholm) utgörs av fyllning på torv- och våtmark. I markytan kan en 

del körytor m.m. från sågverksverksamheten ses. I anslutning till fastigheten finns inga 

bostäder utan endast väg/järnväg enligt ovan samt naturmark i norr och industriområde i 

söder. Se även figur 1-3 (under kap 1). 

 

4.2 Topografi 

Markytan faller svagt från nivåer ca +93 vid v23 i öster till nivåer ca +90 i västra delen av 

området. Därefter faller marken i en brant slänt, i södra och mellersta delen av 

utfyllnadsmassor och i norr en isälvavlagring, ned mot nivåer ca +85 vid vattendraget och 

våtmarken längs järnvägen i väster. 

 

4.3. Mark- och grundvattenförhållanden 

Enligt SGUs jordartskarta utgörs de ytliga jordarterna inom fastigheten av friktionsjord i 

öster och söder samt (kärr)torvjord i väster, se figur 4. 

Figur 4, Utdrag från SGU:s jordartskarta över området kring f.d. Sågen, (undersökningsområdet är markerad 

med blå rektangel). (Källa: SGU.se) 
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Friktionsjorden utgörs av isälvssediment, huvudsakligen sand och grus och har ett djup om 

ca 2->3 m och underlagras av lermorän eller annan finkornig morän. Torven överlagrar 

vanligen isälvssedimenten med ett djup om ca 1-2 m. Området är i väster, över torvmarken 

och fram till ca 10 m från järnvägen, utfyllt. Fyllningen utgörs av blandade jordmassor, 

huvudsakligen mull, sand, grus, sten och block och en del avfall, t.ex. plast, tegel, stål och 

trä. I fyllningssläntens markyta kan även ses några tomma rostiga ståltunnor/oljefat. Se även 

bild 1-3 samt figur 2-3 ovan. 

 
Bild 1A. Översikt mot väg 23 i öster.                    B. Detalj mot vattendrag vid järnvägen i väster. 

 
 
Bild 2A-B. Provgrop 1, i fyllningsslänt, översikt och detalj. 

 
 
Bild 3A-B. Provgrop 5, i friktionsjord, översikt och detalj.  

 
 

Utifrån SGUs brunnsarkiv uppgår djupet till berg i borrade brunnar öster om väg 23 till ca 

3-5 m och väster järnvägen till ca 10-20 m. 
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Inga uppgifter om grundvattenflödet i jordlagren framgår av SGUs grundvattenkarta. Dock 

bedöms grundvattenriktningen utifrån topografin och utförda provpunkter gå mot 

torvmarken och vattendragen i väst. I öster närmast väg 23 finns grundvattnet djupare än ca 

2,5 m medan grundvattenytan i slänten och nere i själva lågpartiet finns strax under 

markytan. 

 

4.4 Historik 

Från historiskt kartmaterial och flygbilder, framkommer det att området utgjordes av natur- 

och jordbruksmark fram till att sågverket etablerades på 1950-60-talet. Längst i sydost fanns 

dock några byggnader och strax nordväst därom något som bedöms ha varit ett mindre 

sandtag. Se figur 5-8. Sandtaget har sedermera fyllts igen med bl.a. sågspån (Vectura 2012). 

 
Figur 5. Flygbild å 1947. Figur 6. Flygbild å 1963. 

  
 

Figur 7. Flygbild å 1973. Figur 8. Flygbild å 1981. 
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5. Undersökningsresultat - föroreningar 

5.1 Allmänt 

Sex provgropar har utförts, för jordprovtagning och installation av grundvattenrör. Rören 

och groparna är placerade i områdets ytterkanter för att framförallt undersöka eventuell 

spridning från området. Sju vattenprover 2016, varav fyra i grundvatten och tre i ytvatten 

samt två st 2001 har tagits. 

 

5.2 Jord 

Resultaten från utförda analyser redovisas i sammanställning i tabell 3 nedan samt i bilaga 2 

och i detalj med laboratorieverifikat i bilaga 4.  

 

Erhållna resultat från undersökning å 2016 visar en halt överstigande gällande 

markanvändning, NV-MKM, zink och PAH-H i halter om knappt 970 resp. 11 mg/kgTS 

(jmf. NV-MKM=500 resp. 10 mg/kgTS). Denna jord ligger egentligen i en vall strax över 

markytan. Övriga prover visar halter mellan <MRR och upp till en bit <MKM. Sammantaget 

kan samtliga ämnen sägas ligga <MKM eftersom både medelhalten, inklusive UCLM95, 

ligger tydligt under MKM. 

 
Tabell 3. Sammanställning kemiska miljöanalyser i jord, m.a.p. metaller och PAH, (mg/kgTS). 

Prov-
pkt 

Djup, 

m.u.my 
Jordart As Ba Pb Cd Co Cu Cr Hg Ni V Zn PAH H PAH M PAH L 

PQ2 0-0,6 F/Mull,Sand 4 140 25 1,1 5,9 16 26 0,081 12 35 150 0,2 0,14 <0,03 

PQ2 0,6-1,0 Torv 4,4 86 23 0,42 5,1 13 18 0,082 10 49 45 0,15 0,07 <0,03 

PQ3 0-1,0 Torv <12 180 34 0,74 <2,8 25 8,9 0,12 12 40 14 0,6 <0,17 <0,12 

PQ4 +1,0-0 F/Mull,tegel <2,3 120 24 4 6,9 19 11 0,049 14 27 970 11 13 0,35 

PQ4 0-0,5 F/Mull,avfall 2,7 60 8,4 0,41 5 14 11 0,017 11 22 120 0,38 0,42 <0,045 

PQ4 0,5-0,8 Torv 3,4 74 15 0,27 4,1 17 11 0,028 9 25 71 0,22 0,12 <0,045 

PQ4 0,8-1,4 Sand 3,5 110 45 0,87 5,3 24 13 0,052 11 29 240 0,2 0,098 <0,045 

PQ5 0-0,1 F/Grus <2,0 34 7,2 <0,2 5,5 16 6 <0,01 9,7 17 41 1,1 1,9 0,13 

PQ6 0-0,1 F/Vx,Mull <2,1 33 7,7 <0,2 4,4 10 6 <0,011 8,7 17 50 <0,11 <0,075 <0,045 

MRR enligt NV  10 - 20 0,2 - 40 40 0,1 35 - 120 0,5 2 0,6 

KM enligt NV 10 200 50 0,8 15 80 80 0,25 40 100 250 1 3,5 3 

MKM enligt NV 25 300 400 12 35 200 150 2,5 120 200 500 10 20 15 

FA enligt Avfall Sverige 1000 10000 2500 1000* 2500* 2500 10000 1000** 1000* 10000 2500 100 1000 

Medelhalt 3,0 93 21 0,89 4,8 17 12 0,049 11 29 189 1,5 1,8 0,07 

UCLM95 4,0 125 29 2 6 20 16 0,07 12 36 386 3,9 4,5 0,15 

Förklaringar Grön färg Markerar att halten understiger MRR/<KM (då MRR-halt ej finns)                      *    Icke lättlöslig 

 Ljusgrön färg Markerar halt i intervallet MRR-KM                                                                            ** Oorganiskt 

 Gul färg Markerar halt i intervallet KM-MKM 

 Orange färg Markerar halt i intervallet MKM-FA 

 Röd färg Markerar halt >FA 

 

Inte heller i de äldre undersökningarna från 2001 och 2012 har några signifikanta 

föroreningsmängder påträffats. PAH och tungmetaller har liksom i tabell 3 ovan påträffats i 

halter mellan <MRR och en bit över KM. Vid dessa undersökningar har även 

sågverksspecifika föroreningar från impregnering m.m, pentaklorfenol och dioxin, prövats. 

Halter av dessa ämnen har detekterats men ligger minst ca tio gånger lägre än KM. 

 

5.3 Grund- och ytvatten 

Utförda vattenprover, sju st, 2016 och två st 2001, visar inga speciellt höga 

föroreningshalter men spår eller mindre halter av en del ämnen kan ses. 
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2001 påträffades pentaklorfenol i grundvatten nära den f.d. impregneringsanläggningen, 

0,22 g/l (provpunkt 1) och drygt fyra gånger mindre i fyllningsslänten, 0,05 g/l 

(provpunkt 8). Detta kan jämföras med riktvärden från USA för dricksvatten på 0,035 g/l. 

Vid undersökningen 2016 återfanns inga spår av pentaklorfenol i fyllningsslänten, dock inte 

i samma rör som 2001 utan i nya något förskjutna i sidled. 

 

I grundvattenröret i sydväst (rör4) fanns PAH något förhöjda halter av olja men dessa halter 

bedöms härröra sig från partiklar i vattnet. De fysikaliska och kemiska egenskaperna för 

aktuella ämnen i jord är också sådana att de binds mycket hårt till (jord)partiklar och inte 

sprids till/med grundvatten. Mindre halter klormetan (nedbrytningsprodukt från 

lösningsmedel, t.ex. tetra- och triklormetan) finns också i rör 4. 

 

I ytvatten har inga eller spår av ämnen påträffats i provpunkterna nedströms området (punkt 

7-8) medan det i punkt 9 uppströms har påvisats höga halter av fenol, enligt Kanadensiska 

riktvärden för ytvatten. 

 

Resultaten från utförda analyser redovisas i sammanställning i bilaga 3 och i detalj med 

laboratorieverifikat i bilaga 4. 

 
Tabell 4 Sammanställning kemiska miljöanalyser i vatten, (g/l). 

 
(1) Livsmedelsverket (2001) Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30 
(2) SPBI, 2011: Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. SPI Rekommendation. Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet 2011. 
(3) Naturvårdsverket, 1999. Metodik för inventering av förorenade områden - Bedömningsgrunder för miljökvalitet - Vägledning, Rapport 4918 
(4) Holländska Intervention Values (saneringsvärden) Vroom 2000. 
(5) Riktvärden USEPA (riskvärden) 2013  

Analys 

SLV FS 
2001:30 

Dricks-

vatten1 

SPI2 
Miljörisk 

Ytvatten 

Kanada 

Ytvatten3 

Kanada 

Ytvatten3 

Kanada 

Ytvatten3 

Kanada 

Ytvatten3 
Holland 
20004 

Ingen 

påverkan 

USEPA 
20135 

Dricks-

vatten 

Provmärkning 

Mindre 

allvarligt 

Måttligt 

allvarligt 
Allvarligt Allvarligt Pkt 1 Pkt 8 PQ1 PQ2 PQ3 PQ4 PQ7 PQ8 PQ9 

As 10 - <50 50-150 150-500 >500 10 0,045   3.4 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 

Ba - - - - - - 50 290   190 85 75 37 19 19 76 

Pb 10 - <1 1-3 3-10 >10 15 1,8   <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 

Cd 5 - <0,01 0,01-0,03 0,03-0,1 >0,1 0,4 0,69   <0.40 0.68 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 

Co - - - - - - 20 47   7.7 5.8 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.3 

Cu 2000 - <4 4-12 12-40 >40 15 62   6.2 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 

Cr 50 - <20 20-60 60-200 >200 1 -   2.1 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 

Hg 0,1 - <0,1 0,1-0,3 0,3-1 >1 0,05 0,063   <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 

Ni 20 - <150 150-450 450-1500 >1500 15 -   7.5 5.7 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 2.9 

V - - - - - - 1,2 6,3   13 <2.0 2.4 <2.0 <2.0 <2.0 2.9 

Zn - - <30 30-90 90-300 >300 65 -   19,0 14,0 <5.0 <5.0 15 17 28 

TPH C10-

C12 
- - - - - - 

- 
-   15 10 <10 <10 <10 <10 <10 

TPH C12-

C16 
- - - - - - 

- 
-   <15 <15 <15 43 <15 <15 <15 

TPH C16-

C35 
- - - - - - 

- 
-   <77 <63 <55 344 <56 <55 <81 

PAH –L - 120 - - - - 
- 

-   <0,5 <0,5 <0,5 6,1 <0,5 <0,5 <0,5 

PAH-M - 5     
 

-   <0,1 <0,1 <0,1 22,6 <0,1 <0,1 <0,1 

PAH-H - 0,5     
 

-   <0,5 <0,5 <0,5 23,9 <0,5 <0,5 <0,5 

Tetra- 

kloreten 
10 

- 
<110 110-330 330-1100 >1100 0,01 3,5   <0.10 <0.10 <0.10 5,3 <0.10 <0.10 <0.10 

Fenol - 
- 

<1 1-3 3-10 >10 
- 

-   <0.5 <0.5 <0.5 <5.0 <0.5 <0.5 18 

Klor- 

metan 
       19   0,73 <0.20 <0.20 1,3 <0.20 <0.20 <0.20 

Diklor-

fenol 
      0,2 3,5   <0.11 <0.11 <0.11 <1.1 <0.11 <0.11 <0.11 

Kresoler   <1 1-3 3-10 >10  -   <0.80 <0.80 <0.80 <8.0 <0.80 <0.80 2,3 

Pentaklor-

fenol 
       0,035 0,22 0,05 <0.010 <0.010 <0.010 <0.10 <0.010 <0.010 <0.010 
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6. Slutsats 

6.1 Allmänt 

Resultat från utförd undersökning gällande markprover uppvisar att flertalet analyserade 

prover har halter under Naturvårdverkets rekommenderade riktvärden för mindre känslig 

mark (MKM), dock enstaka halter däröver. 

 

I grundvatten har inga signifikanta föroreningshalter påträffats nedströms men höga halter 

av fenol har påträffats uppströms området. 

 

Området bedöms inte kunna klassas som någon stor risk, varken för byggnationer eller för 

spridning till omgivningen. Dock finns vissa indikationer kring centrala delarna av den 

gamla sågverksetableringen som bör följas upp. 

 

6.2 Föroreningsutbredning och förenklad riskbedömning  

De föroreningar som påträffats i mark inom aktuellt område med halter överstigande den 

aktuella riktvärdesnivån MKM är zink (och PAH H) i ett enstaka ytligt jordprov från 

provgrop PQ4 i utfyllnadsområde väster om sågverksbyggnaderna. Enstaka prover innebär 

generellt ingen förhöjd risk vare sig avseende miljö, spridning eller hälsa, ej heller i detta 

fall.  

 

I provtaget grundvatten från rör i PQ4 påträffades också förhöjda halter av PAH samt 

måttligt förhöjda värden av oljekolväten. Dessa halter bedöms dock härröra sig från partiklar 

i vattnet. De fysikaliska och kemiska egenskaperna för aktuella ämnen är också sådana att 

de binds mycket hårt till (jord)partiklar och inte sprids till/med grundvatten. Mindre halter 

klormetan (nedbrytningsprodukt från lösningsmedel, t.ex. tetra- och triklormetan) finns 

även i rör PQ4. I tidigare undersökning (Prikon 2001) fanns en något förhöjd halt av 

pentaklorfenol i grundvatten i centrala delen av sågverket, vid impregneringsanläggning, 

men nedströms, väster därom var halten drygt fyra gånger lägre och vid riktvärdet för 

dricksvatten i USA. Vid undersökning 2016 påträffades ingen pentaklorfenol.  

 

I den uppströms liggande provtagningspunkten för ytvatten, PQ9 påträffades höga halter av 

fenol, enligt Kanadensiska riktvärden för ytvatten.  

 

I övriga punkter, såväl i jord som vatten finns inga eller låga halter av organiska eller andra 

ämnen. Inga värden överstiger aktuella riktvärden. 

 

Vid bedömning av föroreningsnivån görs en bedömning av tillståndet i respektive media 

utifrån uppmätta/bedömda föroreningshalter sammanvägt med uppskattad mängd 

förorening samt volym förorenade jordmassor. Inom området är variationen i 

jordartssammansättningen stor vilket kan påverka spridningsförutsättningarna. I 

fyllnadsmaterialet inom området finns allt från stora block, sand, grus och sten till mull och 

en del avfall, t.ex. plast, tegel, stål, trä och spån. Dock är föroreningsnivån generellt låg-

måttlig och endast med (en) enstaka halter över MKM. 

 

Känsligheten för mark och grundvatten bedöms vara liten till måttlig. Skyddsvärdet för mark 

bedöms vara relativt litet medan ytvattnet har ett högt skyddsvärde. Utifrån ovanstående 

resonemang och resultaten från utförda undersökning bedöms det aktuella området vara 

utan förhöjd risk för människors hälsa och omgivande miljö.  
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Det skall ändå påpekas att utförd undersökning är relativt översiktlig och det finns således 

stora områden som inte täckts av provtagningen, dels inom det gamla etableringsområdet, 

dels i utfyllnadsområdet. Vid bedömning av resultatet skall detta beaktas och man kan alltså 

därför inte utesluta att marken mellan provpunkterna ställvis är förorenad, särskilt inom 

områden där verksamheten varit som mest aktiv. Provtagning av grund- och ytvatten har 

tagits under våren varför ämneshalter i vatten kan skilja sig vid annan tidpunkt på året. 

Koncentrationerna fluktuerar med vattenflödets storlek och ämnenas vattenlöslighet samt 

andra parametrar såsom temperatur. Inte minst är variationen i uppströms ytvatten 

intressant, då detta kan påverka vatten vid eller från området. 

 

6.3 Kompletteringar 

Följande kompletterande provtagning rekommenderas. Dels ny provtagning av grund- och 

ytvatten i befintliga rör och tidigare ytvattenlokaler. Härtill ett sedimentprov i den gamla 

branddammen i väster (vid PQ3 och PQ8). Dessa prover är planerade att utföras under 

september 2016 då vattenstånden fortfarande är lågt. Dels en förtätning av ytlig provtagning 

av mark/jord inom dessa centrala delar av sågverket och i utfyllnadsområdet. Härtill två nya 

rör inom centrala delarna av sågverket. Dessa prover kan tas i samband med utbyggnad men 

bedöms mer optimalt att hantera dessförinnan. 

 

6.4 Åtgärder  

Då inga höga ämneshalter eller stora volymer med förorenat material påträffats bedöms inga 

direkta eller akuta åtgärder behövas. Föroreningar som påträffas tas lämpligen omhand i 

samband med ny anläggning av och inom området. 

 

Arbete med detaljplan och exploatering bedöms kunna fortgå. Vad gäller byggnation kan 

östra delen av området, speciellt fr.o.m. planerad gata, bedöms detta kunna påbörjas utan 

stor risk för att stöta på markföroreningar. Eventuell påträffade föroreningar anmäls och 

åtgärdas. 

 

Vid hantering av massor iakttas normal vaksamhet och avvikelser bedöms. Vid 

masshantering skall risken för omgivningspåverkan, t.ex. m.a.p. damm och buller, 

uppmärksammas. 

 

Provtagna massor uppvisar vanligen innehåll med ämnen över riktvärdet för MRR (mindre 

än ringa risk). Om massorna ska flyttas från platsen, kräver hantering av sådana 

schaktmassor en anmälan till Miljökontoret, i enlighet med Miljöbalken och NVs handbok 

2010:1. Om jord behöver avlägsnas från platsen kan utförda analyser användas för att 

deklarera dess innehåll, men kompletterande analyser kan komma att erfordras. 

Merkostnader kan då också uppkomma för kvittblivning och slutdeponering. 
 

7. Övrigt  

7.1 Lagkrav 

Som konsult har vi informationsplikt till vår beställare om påträffade föroreningar m.m. 

Påträffade föroreningar har informerats om och behandlats i denna rapport. Därefter gäller 

upplysningsskyldighet enligt 10 kapitel Miljöbalken; en fastighetsägare som har en känd 

förorening inom sin fastighet som kan orsaka skada eller olägenhet för människors hälsa 

eller miljön skall skyndsamt underrätta aktuell miljö-/tillsynsmyndighet, här 

Miljöavdelningen i Höör. 



PQ9, Ytvatten

PQ3, Grundvatten

PQ2, Grundvatten

PQ8, Ytvatten

PQ1, Grundvatten

PQ7, Ytvatten

PQ4, Grundvatten

PQ6, Provgrop

PQ5, Provgrop

Pkt1-gw, Prikon 2001

Pkt8-gw, Prikon 2001

RITN 101
Provtagningsplan
PQAB 160824
Arb.nr. D136



PQ GEOTEKNIK & MILJÖ D136_Bilaga1-Miljö_Jordlager_1608240610 Bilaga 1-Miljö 

  Sida 1 (1) 

 

Z:\AWORD\KOMMUNER\HÖÖR\D136_Utv.proj. Nord-Sågen\Pågående rapport\D136_Bilaga1-Miljö_Jordlager_160824.docx 

 

 

2016-08-24 

D136 

Höör, Nord - Sågen 

Markmiljöteknik 
 

 

BILAGA 1 - Miljö 
JORDPROVTAGNING 
 

Jordproverna är tagna genom skruvprovtagning 

 

Beteckningar:  F/ = fyllning, art och innehåll anges efter snedstrecket 

    ► = Kemisk miljöanalys på externt laboratorium (Eurofins). 

 

Borrhål Djup m Jordart    Anm 

 

PQ1    0 - 0,5 F/Mulljord, Sand, Grus, Sten, Avfall    

 0,5 - 1,0 Torv    

 1,0 - 2,3 ngt blockig, stenig, grusig, siltig Sand    

   

PQ2    ►    0 - 0,6 F/Mulljord, Sand, Sten, Grus, något blockigt     

           ► 0,6 - 1,0 Torv   

 1,0 - 2,6 ngt blockig, stenig, grusig Sand    

 

PQ3    ►    0 - 1,0 Torv    

 1,0 - 1,5 Torv    

 1,5 - 2,0 Ngt blockig, stenig, grusig siltig Sand    

 

PQ4  ►+1,0 - 0,0* F/Mull, Sand, Tegel, Avfall     

         ► 0,0 - 0,5 F/Mull, Sand, Avfall    

         ► 0,5 - 0,8 Torv 

         ► 0,8 - 1,6 Sand   

 

PQ5    ►    0 - 0,1 F/Grus, Asfalt    

 0,1 - 1,2 stenig, grusig Sand    

 1,2 - 2,2 Sand    brun 

 2,2 - 3,0 siltig Sand    vit/fuktig 

 

PQ6    ►    0 - 0,1 Växttäcke, Mulljord    

 0,1- 1,4 stenig grusig Sand    

 1,4 - 2,2 siltig Lera    

 2,2 - 2,6 Lermorän   

 
*Intilliggande slänt ovanför provgrop    



PQ GEOTEKNIK o MILJÖ D136-Bilaga 2_Höör_Sågen_jord_sammanställning PAH_metall_160824 Bilaga 2
1 (1)

D136, Höör, Sågen

MILJÖANALYSER  JORD  SAMMANSTÄLLNING

SAMTLIGA  PROVER, FYLLNING, ORGANISKT OCH MINERALJORD 

Jordprover-Metaller+PAH, av PQAB (mg/kgTS).

Provpunkt Djup, m u my. Jordart

Arsenik As                

(mg/kg Ts)

Barium Ba                  

(mg/kg Ts)

Bly Pb          

(mg/kg Ts)

Kadmium Cd 

(mg/kg Ts)

Kobolt Co                   

(mg/kg Ts)

Koppar Cu                      

(mg/kg Ts)

Krom Cr                     

(mg/kg Ts)

Kvicksilver Hg                   

(mg/kg Ts)

Nickel Ni                      

(mg/kg Ts)

Vanadin V                

(mg/kg Ts)

Zink Zn        

(mg/kg Ts)

PAH-H                

(mg/kg Ts)

PAH-M               

(mg/kg Ts)

PAH-L                 

(mg/kg Ts) Anm.

PQ2 0-0,6 F/Mull,Sand,Grus,Sten,Block 4 140 25 1,1 5,9 16 26 0,081 12 35 150 0,2 0,14 0,015 ***

PQ2 0,6-1,0 Torv 4,4 86 23 0,42 5,1 13 18 0,082 10 49 45 0,15 0,07 0,015 ***

PQ3 0-1,0 Torv 6 180 34 0,74 1,4 25 8,9 0,12 12 40 14 0,6 0,085 0,06 -

PQ4 +1,0-0 F/Mull,Sand,tegel,m.m. 1,15 120 24 4,0 6,9 19 11 0,049 14 27 970 11 13 0,35 -

PQ4 0-0,5 F/Mull,Sand,blandat avfall 2,7 60 8,4 0,41 5 14 11 0,017 11 22 120 0,38 0,42 0,0225 -

PQ4 0,5-0,8 Torv 3,4 74 15 0,27 4,1 17 11 0,028 9 25 71 0,22 0,12 0,0225 -

PQ4 0,8-1,4 Sand 3,5 110 45 0,87 5,3 24 13 0,052 11 29 240 0,2 0,098 0,0225 -

PQ5 0-0,1 F/Grus 1 34 7,2 0,1 5,5 16 6 0,005 9,7 17 41 1,1 1,9 0,13 -

PQ6 0-0,1 F/Växttäcke,Mull 1,05 33 7,7 0,1 4,4 10 6 0,0055 8,7 17 50 0,055 0,0375 0,0225 -

MRR enligt NV 10 - 20 0,2 - 40 40 0,1 35 - 120 0,5 2 0,6 -

KM enligt NV 10 200 50 0,8 15 80 80 0,25 40 100 250 1 3,5 3

MKM enligt NV 25 300 400 15 35 200 150 2,5 120 200 500 10 20 15 -

FA enligt Avfall Sverige 1000 10000 2500 1000* 2500* 2500 10000 1000** 1000* 10000 2500 100 -

Min 1 33 7,2 0,1 1,4 10 6 0,005 8,7 17 14 0,055 0,0375 0,015 -

Median 3,4 86 23 0,42 5,1 16 11 0,049 11 27 71 0,22 0,12 0,02 -

Medel 3,0 93 21 0,89 4,8 17 12 0,049 11 29 189 1,5 1,8 0,07 -

Max 6 180 45 4,0 6,9 25 26 0,12 14 49 970 11 13 0,35 -

UCLM95 4,1 125 29 1,7 6 20 16 0,07 12 36 386 3,9 4,5 0,15

Stdav 1,7 49,2 12,9 1,2 1,5 4,9 6,3 0,04 1,7 10,7 301,1 3,6 4,3 0,1

Antal 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Anm 1. Grön färg Markerar att halten understiger MRR/<KM (då MRR-halt ej finns) Förklaringar:

Ljusgrön färg Markerar halt i intervallet MRR-KM * icke lättlösligt

Gul färg Markerar halt i intervallet KM-MKM ** oorganiskt

Orange färg Markerar halt i intervallet MKM-FA

Röd färg Markerar halt >FA *** Provet är förutom redovisat, även screenat m.a.p. ett stort antal organiska parametrar, vilka inte visat någon föroreningspåverkan i provet.

Anm 2. Vid rapporterade "mindre än"värden har halva det utsvarade värdet här angetts, i ljusblå färg.

1000



PQ GEOTEKNIK o MILJÖ D136-Bilaga 3_Höör_Analysresultat gv+ytvatten Bilaga 3

Datum:

Sammanställning av resultat från genomförda laboratorieanalyser på grund- och ytvatten

Projektnamn:

(SLV FS 

2001:30)

Ångor i 

byggnader

Miljörisker 

Ytvatten
Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Allvarligt Prov 1 Prov 8 PQ1 PQ2 PQ3 PQ4 PQ7 PQ8 PQ9

Metaller μg/l

Arsenik (As) μg/l 10 - - <50 50-150 150-500 >500 10 60 0,045 - - 3.4 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0

Antimon Sb μg/l - - - - - - - - - 0,6 - - <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0

Barium (Ba) μg/l - - - - - - - 50 625 290 - - 190 85 75 37 19 19 76

Beryllium (Be) μg/l - - - - - - - - - 1,6 - - <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0

Molybden (Mo) μg/l - - - - - - - - - 7,8 - - 2.8 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0

Bly (Pb) μg/l 10 - - <1 1-3 3-10 >10 15 75 1,8 - - <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0

Kadmium (Cd) μg/l 5 - - <0,01 0,01-0,03 0,03-0,1 >0,1 0,4 6 0,69 - - <0.40 0.68 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40

Kobolt (Co) μg/l - - - - - - - 20 100 47 - - 7.7 5.8 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.3

Koppar (Cu) μg/l 2000 - - <4 4-12 12-40 >40 15 75 62 - - 6.2 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0

Krom (Cr) μg/l 50 - - <20 20-60 60-200 >200 1 30 - - - 2.1 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0

Kvicksilver (Hg) μg/l 0,1 - - <0,1 0,1-0,3 0,3-1 >1 0,05 0,3 0,063 - - <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040

Nickel (Ni) μg/l 20 - - <150 150-450 450-1500 >1500 15 75 - - - 7.5 5.7 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 2.9

Selen (Se) μg/l - - - - - - - - - 7,8 - - <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0

Tenn (Sn) μg/l - - - - - - - - - - - - <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0

Vanadin (V) μg/l - - - - - - - 1,2 70 6,3 - - 13 <2.0 2.4 <2.0 <2.0 <2.0 2.9

Zink (Zn) μg/l - - - <30 30-90 90-300 >300 65 800 - - - 19,0 14,0 <5.0 <5.0 15 17 28

Petroleumrelaterade ämnen

TPH (C10-C12) μg/l - - - - - - - - - - - 15 10 <10 <10 <10 <10 <10

TPH (C12-C16) μg/l - - - - - - - - - - - <15 <15 <15 43 <15 <15 <15

TPH (C16-C35) μg/l - - - - - - - - - - - <77 <63 <55 344 <56 <55 <81

Bensen μg/l 0,001 0,05 0,5 - - - - - - - - - <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Toluen μg/l - 7 0,5 - - - - - - 86 - - <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Etylbensen μg/l - 6 0,5 - - - - - - 1,3 - - <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

M/P/O-Xylen μg/l - 3 0,5 - - - - - - - - - <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

PAH-L μg/l 2000 120 - - - - - - - - - <0,5 <0,5 <0,5 6,1 <0,5 <0,5 <0,5

PAH-M μg/l 10 5 - - - - - - - - - <0,1 <0,1 <0,1 22,6 <0,1 <0,1 <0,1

PAH-H μg/l 300 0,5 - - - - - - - - - <0,5 <0,5 <0,5 23,9 <0,5 <0,5 <0,5

VOC (lättflyktiga organiska kolväten)

Tetrakloreten μg/l - - <110 110-330 330-1100 >1100 0,01 40 3,5 - - <0.10 <0.10 <0.10 5,3 <0.10 <0.10 <0.10

Trikloreten μg/l - - - - - - - - 0,26 - - <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Fenol μg/l - - - <1 1-3 3-10 >10 - - - - - <0.5 <0.5 <0.5 <5.0 <0.5 <0.5 18

4-Metylfenol μg/l - - - - - - - - - - - - <0.20 <0.20 <0.20 <2.0 <0.20 <0.20 2,3

Klormetan μg/l - - - - - - - - - 19 - - 0,73 <0.20 <0.20 1,3 <0.20 <0.20 <0.20

Diklorfenol Total μg/l - - - - - - - 0,2 30 3,5 - - <0.11 <0.11 <0.11 <1.1 <0.11 <0.11 <0.11

Kresoler μg/l - - - <1 1-3 3-10 >10 - - - - - <0.80 <0.80 <0.80 <8.0 <0.80 <0.80 2,3

4-Etyl/2,3-/3,5-Dimetylfenol μg/l - - - - - - - - - - - - <0.02 <0.02 <0.02 <0.2 <0.02 <0.02 35

Vinylklorid μg/l 0,5 - - - - - - - - - - - <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

Pentaklorfenol μg/l - - - - - - - - - 0,035 0,22 0,05 <0.010 <0.010 <0.010 <0.10 <0.010 <0.010 <0.010

1) Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten;SLVFS 2001:30

2) Riktvärden för ämnen i grundvatten vid bensinstationer, utvalda möjliga exponeringsvägar är Dricksvatten, Ångor i byggnader, Bevattning, Miljörisker i ytvatten och Miljörisker i våtmarker. SPI rekommendation - Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar (publ 2011, rev 2012).

3) Naturvårdsverket, 1999. Metodik för inventering av förorenade områden - Bedömningsgrunder för miljökvalitet - Vägledning, Rapport 4918

4) Holländska interventionsvärdet. VROM Circular on target values and intervention values for soil remediation (2000).

5) US Environmental Protection Agency

Provmärkning

Ytvatten, PQAB 2016Grundvatten, PQAB 2016
Grundvatten,  

Prikon 2001
Riktvärden Holland 

2000
(4)

  "Kraftig 

påverkan"

10

Analys  Enhet
Riktvärden USEPA 

2013
(5)

  Dricksvatten

Gränsvärde
(1)

SPI
(2)

Riktvärden Kanada 

Ytvatten
(3)

Riktvärden Kanada 

Ytvatten
(3)

Riktvärden Kanada 

Ytvatten
(3)

Riktvärden Kanada 

Ytvatten
(3) Riktvärden Holland 

2000
(4)

 "Ingen 

påverkan"
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-073470-01

EUSELI2-00335607
Í%R%^ÂÂÅBlPÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Höör, Sågen

PQ Geoteknik & Miljö AB

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2016-05120578Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-1,0

CC

2016-03-16

Provet ankom:

JordMatris:

2016-05-12

Utskriftsdatum: 2016-05-16

Provmärkning: PQ3

Provtagningsplats: Höör, Sågen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%16.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.074Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.074Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.31Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.074Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.074Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.074Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.074Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.074Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.074Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.074Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.074Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.074Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.074Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.074Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.12Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.19Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.60Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.56Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.34Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.89Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 12Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts180Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts34Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.74Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-073470-01

Í%R%^ÂÂÅBlPÎ

EUSELI2-00335607

mg/kg Ts< 2.8Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts25Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.9Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.12Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts40Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts14Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Ciprian Costin  (ciprian.costin@pqab.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-073471-01

EUSELI2-00335607
Í%R%^ÂÂÅBmYÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Höör, Sågen

PQ Geoteknik & Miljö AB

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2016-05120579Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-1,0(+)

CC

2016-03-16

Provet ankom:

JordMatris:

2016-05-12

Utskriftsdatum: 2016-05-16

Provmärkning: PQ4

Provtagningsplats: Höör, Sågen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%78.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts1.7Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.9Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts3.2Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.6Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.94Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.23Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.052Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.26Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.039Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.20Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts3.1Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.40Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts5.1Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts3.8Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.96Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.35Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts13Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts9.6Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.3Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts120Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts24Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.0Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-073471-01

Í%R%^ÂÂÅBmYÎ

EUSELI2-00335607

mg/kg Ts6.9Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts19Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts11Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.049Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts14Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts27Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts970Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Ciprian Costin  (ciprian.costin@pqab.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-073472-01

EUSELI2-00335607
Í%R%^ÂÂÅBnbÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Höör, Sågen

PQ Geoteknik & Miljö AB

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2016-05120580Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,5

CC

2016-03-16

Provet ankom:

JordMatris:

2016-05-12

Utskriftsdatum: 2016-05-16

Provmärkning: PQ4

Provtagningsplats: Höör, Sågen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.045Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.069Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.050Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.038Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.13Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.15Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.044Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.42Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.38Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.34Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.51Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.85Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.7Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts60Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts8.4Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.41Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-073472-01

Í%R%^ÂÂÅBnbÎ

EUSELI2-00335607

mg/kg Ts5.0Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts14Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts11Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.017Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts22Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts120Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Ciprian Costin  (ciprian.costin@pqab.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-073473-01

EUSELI2-00335607
Í%R%^ÂÂÅBokÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Höör, Sågen

PQ Geoteknik & Miljö AB

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2016-05120581Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0,5-0,8

CC

2016-03-16

Provet ankom:

JordMatris:

2016-05-12

Utskriftsdatum: 2016-05-16

Provmärkning: PQ4

Provtagningsplats: Höör, Sågen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%81.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.073Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.032Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.033Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.040Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.034Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.037Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.12Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.22Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.18Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.20Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.38Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.4Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts74Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts15Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.27Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-073473-01

Í%R%^ÂÂÅBokÎ

EUSELI2-00335607

mg/kg Ts4.1Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts17Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts11Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.028Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts9.0Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts25Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts71Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Ciprian Costin  (ciprian.costin@pqab.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-073474-01

EUSELI2-00335607
Í%R%^ÂÂÅBptÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Höör, Sågen

PQ Geoteknik & Miljö AB

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2016-05120582Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0,8-1,4

CC

2016-03-16

Provet ankom:

JordMatris:

2016-05-12

Utskriftsdatum: 2016-05-16

Provmärkning: PQ4

Provtagningsplats: Höör, Sågen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%64.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.076Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.032Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.038Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.034Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.098Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.20Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.17Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.18Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.35Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.5Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts110Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts45Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.87Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-073474-01

Í%R%^ÂÂÅBptÎ

EUSELI2-00335607

mg/kg Ts5.3Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts24Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts13Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.052Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts29Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts240Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Ciprian Costin  (ciprian.costin@pqab.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-073475-01

EUSELI2-00335607
Í%R%^ÂÂÅBq}Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Höör, Sågen

PQ Geoteknik & Miljö AB

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2016-05120583Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,1

CC

2016-03-16

Provet ankom:

JordMatris:

2016-05-12

Utskriftsdatum: 2016-05-16

Provmärkning: PQ5

Provtagningsplats: Höör, Sågen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.12Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.32Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.15Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.072Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.042Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.054Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.69Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.061Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.61Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.46Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.15Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts1.9Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.1Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.93Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts2.2Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts3.1Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts34Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts7.2Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-073475-01

Í%R%^ÂÂÅBq}Î

EUSELI2-00335607

mg/kg Ts5.5Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts16Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts6.0Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts9.7Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts17Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts41Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Ciprian Costin  (ciprian.costin@pqab.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-073476-01

EUSELI2-00335607
Í%R%^ÂÂÅBrÊÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Höör, Sågen

PQ Geoteknik & Miljö AB

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2016-05120584Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,1

CC

2016-03-16

Provet ankom:

JordMatris:

2016-05-12

Utskriftsdatum: 2016-05-16

Provmärkning: PQ6

Provtagningsplats: Höör, Sågen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts33Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts7.7Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-073476-01

Í%R%^ÂÂÅBrÊÎ

EUSELI2-00335607

mg/kg Ts4.4Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts10Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts6.0Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts8.7Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts17Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts50Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Ciprian Costin  (ciprian.costin@pqab.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-080652-01

EUSELI2-00335615
Í%R%^ÂÂÆ2=3Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Höör, Sågen

PQ Geoteknik & Miljö AB

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2016-05120617Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

CC

2016-03-16

Provet ankom:

JordMatris:

2016-05-12

Utskriftsdatum: 2016-05-25

Provmärkning: PQ2 0-0,6m

Provtagningsplats: Höör, Sågen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

% (m/m) Ts14.30Organisk halt a)*In acc. with NEN 575410%

% (m/m)60.80Torrsubstans a)*Intern metod2%

% (m/m) Ts8.0Fraktion < 2 μm (Lera) a)*Equiv. to NEN 5753

mg/kg Ts4.0Arsenik As a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

10%

mg/kg Ts<3.0Antimon Sb a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

12%

mg/kg Ts140Barium Ba a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

11%

mg/kg Ts<1.0Beryllium Be a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

7.2%

mg/kg Ts1.1Kadmium Cd a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

14%

mg/kg Ts26Krom Cr a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

8%

mg/kg Ts5.9Kobolt Co a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

8.2%

mg/kg Ts16Koppar Cu a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

12%

mg/kg Ts0.081Kvicksilver Hg a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

8.8%

mg/kg Ts25Bly Pb a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

9.4%

mg/kg Ts<1.0Molybden Mo a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

10%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

11%

mg/kg Ts<5.0Selen Se a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

8.8%

mg/kg Ts<5.0Tenn Sn a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

8%

mg/kg Ts35Vanadin V a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

8%

mg/kg Ts150Zink Zn a)*according  DIN EN ISO 10%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-080652-01

Í%R%^ÂÂÆ2=3Î

EUSELI2-00335615

17294-2

mg/kg Ts<0.01Fenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.01o-Kresol a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.01m-Kresol a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.01p-Kresol a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.012,4-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.012,5-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.012,6-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.013,4-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.02o-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.01m-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.01Tymol a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.014-Etyl/2,3-/3,5-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.01Naftalen a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts<0.01Acenaftylen a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts<0.01Acenaften a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.01Fluoren a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts0.04Fenantren a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.01Antracen a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts0.04Fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT4%

mg/kg Ts0.04Pyren a)*Internal Method TerrAttesT4%

mg/kg Ts0.02Benso(a)antracen a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts0.04Krysen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts0.07Benso(b)fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts0.01Benso(k)fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts0.01Benso(a)pyren a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.01Dibenso(a,h)antracen a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts0.02Benso(g,h,i)perylen a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts0.02Indeno(1,2,3-cd)pyren a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts0.2S:a PAH 10 (enl. holländska VROM) a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts0.31S:a PAH 16 (enl. US EPA) a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts<0.05Tetraklormetan a)*Internal Method TerrAttesT26%

mg/kg Ts<0.11,2-Dikloretan a)*Internal Method TerrAttesT20%

mg/kg Ts<0.051,1,1-Trikloretan a)*Internal Method TerrAttesT20%

mg/kg Ts<0.051,1,2-Trikloretan a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.051,1,1,2-Tetrakloretan a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.051,1,2,2-Tetrakloretan a)*Internal Method TerrAttesT16%

mg/kg Ts<0.2Trikloreten a)*Internal Method TerrAttesT18%

mg/kg Ts<0.2Tetrakloreten a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.051,2-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT20%

mg/kg Ts<0.051,3-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.051,2,3-Triklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.11,1-Diklorpropen a)*Internal Method TerrAttesT26%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-080652-01
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EUSELI2-00335615

mg/kg Ts<0.05cis-1,3-Diklorpropen a)*Internal Method TerrAttesT16%

mg/kg Ts<0.05trans-1,3-Diklorpropen a)*Internal Method TerrAttesT16%

mg/kg Ts<0.05Dibrommetan a)*Internal Method TerrAttesT18%

mg/kg Ts<0.051,2-Dibrometan a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.05Tribrommetan a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.1Bromdiklormetan a)*Internal Method TerrAttesT18%

mg/kg Ts<0.05Dibromklormetan a)*Internal Method TerrAttesT20%

mg/kg Ts<0.051,2-Dibrom-3-klorpropan a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.05Brombensen a)*Internal Method TerrAttesT16%

mg/kg Ts<0.01Monoklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.011,2-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.011,3-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.011,4-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.011,2,3-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.011,2,4-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.0031,3,5-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.0031,2,3,4-Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.0021,2,3,5/1,2,4,5-Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.002Pentaklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.002Hexaklorobensen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.01o-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT28%

mg/kg Ts<0.01m-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.01p-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.0022,3-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.0012,4/2,5-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.0012,6-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.0023,4-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.0013,5-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.012,3,4-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.0012,3,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.0012,3,6-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.0012,4,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.0012,4,6-Triklorofenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.0023,4,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.0022,3,4,5-Tetraklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.012,3,4,6-/2,3,5,6-Tetraklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts0.001Pentaklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT20%

mg/kg Ts<0.0014-Klor-3-metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.002PCB 28 a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.002PCB 52 a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.002PCB 101 a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.002PCB 118 a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.005PCB 138 a)*Internal Method TerrAttesT8%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-080652-01
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EUSELI2-00335615

mg/kg Ts<0.005PCB 153 a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.002PCB 180 a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.01o/p-Klornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.01m-Klornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.012,3-/3,4-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.022,4-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.012,5-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.023,5-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.012-Klortoluen a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.014-Klortoluen a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.0051-Klornaftalen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts0.0034,4-DDE a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.001DDE-o,p a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts0.0024,4-DDT a)*Internal Method TerrAttesT18%

mg/kg Ts<0.0014,4-DDD/2,4-DDT a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.001DDD-o,p a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts0.005DDT (total) a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts<0.002Aldrin a)*Internal Method TerrAttesT16%

mg/kg Ts<0.002Dieldrin a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.005Endrin a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.05HCH, alpha- a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.005HCH-beta a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.005HCH,gamma- (Lindane) a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.02HCH-delta a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.01Endosulfan-alpha a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.02Endosulfansulphate-alpha a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.002Chlordane-alpha a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.002Chlordane-gamma a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.002Heptachlor a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.005Heptachlor epoxide a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.002Hexachlorobutadiene (HCBD) a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.005Isodrin a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.005Telodrin a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.005Tetradifon a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.005Azinphos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT32%

mg/kg Ts<0.005Azinphos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT26%

mg/kg Ts<0.02Bromophos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT32%

mg/kg Ts<0.02Bromophos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.01Chlorpyrifos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.01Chlorpyrifos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.005Coumaphos a)*Internal Method TerrAttesT20%

mg/kg Ts<0.02S:a Demeton a)*Internal Method TerrAttesT24%

mg/kg Ts<0.005Diazinon a)*Internal Method TerrAttesT6%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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mg/kg Ts<0.02Disulfoton a)*Internal Method TerrAttesT18%

mg/kg Ts<0.005Fenitrothion a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.002Fenthion a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.005Malathion a)*Internal Method TerrAttesT16%

mg/kg Ts<0.005Parathion a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.01Parathion-methyl a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.005Pyrazophos a)*Internal Method TerrAttesT30%

mg/kg Ts<0.02Triazofos a)*Internal Method TerrAttesT32%

mg/kg Ts<0.01Ametryn a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.02Atrazine a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.02Cyanazine a)*Internal Method TerrAttesT36%

mg/kg Ts<0.005Desmetryn a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.02Prometryn a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.02Propazin a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.02Simazine a)*Internal Method TerrAttesT30%

mg/kg Ts<0.02Terbuthylazine a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.05Terbutryn a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.005Bifenthrin a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.05Cypermetrin (A,B,C,D) a)*Internal Method TerrAttesT38%

mg/kg Ts<0.01Deltamethrin a)*Internal Method TerrAttesT32%

mg/kg Ts<0.01Permetrin (A,B) a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.02Propachlor a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.005Trifluralin a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.005Biphenyl a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.1Nitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.01Dibenzo(b,d)furan a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.2Dimetylftalat (DMP) a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.2Dietylftalat a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.5Diisobutylftalat a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.5Dibutylftalat a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.2Butylbensylftalat a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.2Di(2-etylhexyl) ftalat (DEHP) a)*Internal Method TerrAttesT16%

mg/kg Ts<0.2Di-n-oktylftalat (DNOP) a)*Internal Method TerrAttesT16%

mg/kg Ts<3.0TPH C10-C12 a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts<5.0TPH C12-C16 a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts<6.0TPH (C16-C21) a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts<12TPH C21-C30 a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts<6.0TPH C30-C35 a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts8.5TPH C35-C40 a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts<38S:a TPH (C10-C40) a)*Internal Method TerrAttesT38%

mg/kg Ts<0.1Bensen a)*Internal Method TerrAttesT40%

mg/kg Ts<0.2Etylbensen a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.2Toluen a)*Internal Method TerrAttesT14%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 5 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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mg/kg Ts<0.2o-Xylen a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.1m+p-Xylen a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.2Styren a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.051,2,4-Trimetylbensen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.051,3,5-Trimetylbensen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.05Propylbensen a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.05iso-Propylbensen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.05n-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.05sec-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.05tert-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.05p-Isopropyltoluen a)*Internal Method TerrAttesT14%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Analytico (Barneveld), NETHERLANDS

Kopia till:

Ciprian Costin  (ciprian.costin@pqab.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Needa Shaheen, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 6 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-080653-01

EUSELI2-00335615
Í%R%^ÂÂÆ2><Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Höör, Sågen

PQ Geoteknik & Miljö AB

Erik Palmquist

Järngatan 30

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2016-05120618Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

CC

2016-03-16

Provet ankom:

JordMatris:

2016-05-12

Utskriftsdatum: 2016-05-25

Provmärkning: PQ2 0,6-1,0m

Provtagningsplats: Höör, Sågen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

% (m/m) Ts15.00Organisk halt a)*In acc. with NEN 575410%

% (m/m)64.30Torrsubstans a)*Intern metod2%

% (m/m) Ts5.9Fraktion < 2 μm (Lera) a)*Equiv. to NEN 5753

mg/kg Ts4.4Arsenik As a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

10%

mg/kg Ts<3.0Antimon Sb a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

12%

mg/kg Ts86Barium Ba a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

11%

mg/kg Ts<1.0Beryllium Be a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

7.2%

mg/kg Ts0.42Kadmium Cd a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

14%

mg/kg Ts18Krom Cr a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

8%

mg/kg Ts5.1Kobolt Co a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

8.2%

mg/kg Ts13Koppar Cu a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

12%

mg/kg Ts0.082Kvicksilver Hg a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

8.8%

mg/kg Ts23Bly Pb a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

9.4%

mg/kg Ts2.0Molybden Mo a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

10%

mg/kg Ts10Nickel Ni a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

11%

mg/kg Ts<5.0Selen Se a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

8.8%

mg/kg Ts<5.0Tenn Sn a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

8%

mg/kg Ts49Vanadin V a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

8%

mg/kg Ts45Zink Zn a)*according  DIN EN ISO 10%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-080653-01

Í%R%^ÂÂÆ2><Î

EUSELI2-00335615

17294-2

mg/kg Ts<0.01Fenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.01o-Kresol a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.01m-Kresol a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.01p-Kresol a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.012,4-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.012,5-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.012,6-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.013,4-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.02o-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.01m-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.01Tymol a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.014-Etyl/2,3-/3,5-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.01Naftalen a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts<0.01Acenaftylen a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts<0.01Acenaften a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.01Fluoren a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.01Fenantren a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.01Antracen a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts0.02Fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT4%

mg/kg Ts0.02Pyren a)*Internal Method TerrAttesT4%

mg/kg Ts<0.01Benso(a)antracen a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts0.02Krysen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts0.05Benso(b)fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts0.01Benso(k)fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.01Benso(a)pyren a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.01Dibenso(a,h)antracen a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts0.02Benso(g,h,i)perylen a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts0.02Indeno(1,2,3-cd)pyren a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts0.09S:a PAH 10 (enl. holländska VROM) a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts0.16S:a PAH 16 (enl. US EPA) a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts<0.05Tetraklormetan a)*Internal Method TerrAttesT26%

mg/kg Ts<0.11,2-Dikloretan a)*Internal Method TerrAttesT20%

mg/kg Ts<0.051,1,1-Trikloretan a)*Internal Method TerrAttesT20%

mg/kg Ts<0.051,1,2-Trikloretan a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.051,1,1,2-Tetrakloretan a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.051,1,2,2-Tetrakloretan a)*Internal Method TerrAttesT16%

mg/kg Ts<0.2Trikloreten a)*Internal Method TerrAttesT18%

mg/kg Ts<0.2Tetrakloreten a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.051,2-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT20%

mg/kg Ts<0.051,3-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.051,2,3-Triklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.11,1-Diklorpropen a)*Internal Method TerrAttesT26%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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mg/kg Ts<0.05cis-1,3-Diklorpropen a)*Internal Method TerrAttesT16%

mg/kg Ts<0.05trans-1,3-Diklorpropen a)*Internal Method TerrAttesT16%

mg/kg Ts<0.05Dibrommetan a)*Internal Method TerrAttesT18%

mg/kg Ts<0.051,2-Dibrometan a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.05Tribrommetan a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.1Bromdiklormetan a)*Internal Method TerrAttesT18%

mg/kg Ts<0.05Dibromklormetan a)*Internal Method TerrAttesT20%

mg/kg Ts<0.051,2-Dibrom-3-klorpropan a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.05Brombensen a)*Internal Method TerrAttesT16%

mg/kg Ts<0.01Monoklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.011,2-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.011,3-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.011,4-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.011,2,3-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.011,2,4-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.0031,3,5-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.0031,2,3,4-Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.0021,2,3,5/1,2,4,5-Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.002Pentaklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.002Hexaklorobensen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.01o-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT28%

mg/kg Ts<0.01m-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.01p-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.0022,3-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.0012,4/2,5-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.0012,6-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.0023,4-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.0013,5-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.012,3,4-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.0012,3,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.0012,3,6-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.0012,4,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.0012,4,6-Triklorofenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.0023,4,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.0022,3,4,5-Tetraklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.012,3,4,6-/2,3,5,6-Tetraklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.001Pentaklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT20%

mg/kg Ts<0.0014-Klor-3-metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.002PCB 28 a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.002PCB 52 a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.002PCB 101 a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.002PCB 118 a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.005PCB 138 a)*Internal Method TerrAttesT8%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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mg/kg Ts<0.005PCB 153 a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.002PCB 180 a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.01o/p-Klornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.01m-Klornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.012,3-/3,4-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.022,4-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.012,5-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.023,5-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.012-Klortoluen a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.014-Klortoluen a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.0051-Klornaftalen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts0.0024,4-DDE a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.001DDE-o,p a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.0024,4-DDT a)*Internal Method TerrAttesT18%

mg/kg Ts0.0024,4-DDD/2,4-DDT a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.001DDD-o,p a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts0.004DDT (total) a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts<0.002Aldrin a)*Internal Method TerrAttesT16%

mg/kg Ts<0.002Dieldrin a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.005Endrin a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.05HCH, alpha- a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.005HCH-beta a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.005HCH,gamma- (Lindane) a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.02HCH-delta a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.01Endosulfan-alpha a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.02Endosulfansulphate-alpha a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.002Chlordane-alpha a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.002Chlordane-gamma a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.002Heptachlor a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.005Heptachlor epoxide a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.002Hexachlorobutadiene (HCBD) a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.005Isodrin a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.005Telodrin a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.005Tetradifon a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.005Azinphos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT32%

mg/kg Ts<0.005Azinphos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT26%

mg/kg Ts<0.02Bromophos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT32%

mg/kg Ts<0.02Bromophos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.01Chlorpyrifos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.01Chlorpyrifos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.005Coumaphos a)*Internal Method TerrAttesT20%

mg/kg Ts<0.02S:a Demeton a)*Internal Method TerrAttesT24%

mg/kg Ts<0.005Diazinon a)*Internal Method TerrAttesT6%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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mg/kg Ts<0.02Disulfoton a)*Internal Method TerrAttesT18%

mg/kg Ts<0.005Fenitrothion a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.002Fenthion a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.005Malathion a)*Internal Method TerrAttesT16%

mg/kg Ts<0.005Parathion a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.01Parathion-methyl a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.005Pyrazophos a)*Internal Method TerrAttesT30%

mg/kg Ts<0.02Triazofos a)*Internal Method TerrAttesT32%

mg/kg Ts<0.01Ametryn a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.02Atrazine a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.02Cyanazine a)*Internal Method TerrAttesT36%

mg/kg Ts<0.005Desmetryn a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.02Prometryn a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.02Propazin a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.02Simazine a)*Internal Method TerrAttesT30%

mg/kg Ts<0.02Terbuthylazine a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.05Terbutryn a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.005Bifenthrin a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.05Cypermetrin (A,B,C,D) a)*Internal Method TerrAttesT38%

mg/kg Ts<0.01Deltamethrin a)*Internal Method TerrAttesT32%

mg/kg Ts<0.01Permetrin (A,B) a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.02Propachlor a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.005Trifluralin a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.005Biphenyl a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.1Nitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT14%

mg/kg Ts<0.01Dibenzo(b,d)furan a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.2Dimetylftalat (DMP) a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.2Dietylftalat a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.5Diisobutylftalat a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.5Dibutylftalat a)*Internal Method TerrAttesT6%

mg/kg Ts<0.2Butylbensylftalat a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.2Di(2-etylhexyl) ftalat (DEHP) a)*Internal Method TerrAttesT16%

mg/kg Ts<0.2Di-n-oktylftalat (DNOP) a)*Internal Method TerrAttesT16%

mg/kg Ts<3.0TPH C10-C12 a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts<5.0TPH C12-C16 a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts<6.0TPH (C16-C21) a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts<12TPH C21-C30 a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts6.1TPH C30-C35 a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts<6.0TPH C35-C40 a)*Internal Method TerrAttesT

mg/kg Ts<38S:a TPH (C10-C40) a)*Internal Method TerrAttesT38%

mg/kg Ts<0.1Bensen a)*Internal Method TerrAttesT40%

mg/kg Ts<0.2Etylbensen a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.2Toluen a)*Internal Method TerrAttesT14%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 5 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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mg/kg Ts<0.2o-Xylen a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.1m+p-Xylen a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.2Styren a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.051,2,4-Trimetylbensen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.051,3,5-Trimetylbensen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.05Propylbensen a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.05iso-Propylbensen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.05n-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT10%

mg/kg Ts<0.05sec-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT8%

mg/kg Ts<0.05tert-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT12%

mg/kg Ts<0.05p-Isopropyltoluen a)*Internal Method TerrAttesT14%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Analytico (Barneveld), NETHERLANDS

Kopia till:

Ciprian Costin  (ciprian.costin@pqab.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Needa Shaheen, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 6 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-078830-01

EUSELI2-00336140
Í%R%^ÂÂÅÅÂjÎ

Analysrapport

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2016-05140078Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

11,0

BB

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-05-13

Utskriftsdatum: 2016-05-23

Provmärkning: PQ1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

°C20.1Mättemperatur (pH) a)*

6.4pH a)*0.31%

1.116Constante massa a)*ISO 7888

µS/cm850Konduktivitet a)*ISO 78885%

mS/m85Ledningsförmåga 25°C a)*ISO 7888

mS/m77Konduktivitet a)*ISO 7888

°C20.0Mätning av temperatur a)*ISO 7888

µg/l<0.10Bensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Etylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Toluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10o-Xylen a)*

µg/l<0.10m+p-Xylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a Xylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Styren a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,4-Trimetylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,3,5-Trimetylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Propylbensen a)*

µg/l<0.10iso-Propylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10n-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10sec-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10tert-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10p-Isopropyltoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l0.73Klormetan a)*

µg/l<0.20Diklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Vinylklorid a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10trans-1,2-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l<0.10cis-1,2-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101-Kloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Fluorotriklormetan (CFC-11) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Triklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Tetraklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1-Dikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,1-Trikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,2-Trikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a Trikloretaner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,1,2-Tetrakloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,2,2-Tetrakloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a Tetrakloretaner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Trikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Tetrakloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.102,2-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,3-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,3-Triklorpropan a)*

µg/l<0.101,1-Diklorpropen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dichlorpropen, cis a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Diklorpropen, trans a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a 1,3-Diklorpropener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Metylbromid a)*

µg/l<0.10Bromklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dibrommetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dibrometan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Tribrommetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Bromdiklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dibromklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dibrom-3-klorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Brombensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l3.4Arsenik As a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5.2%

µg/l<5.0Antimon Sb a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

15%

µg/l190Barium Ba a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

3.4%

µg/l<1.0Beryllium Be a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

7.4%

µg/l<0.40Kadmium Cd a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4.6%

µg/l2.1Krom Cr a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5%

µg/l7.7Kobolt Co a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5%

µg/l6.2Koppar Cu a)*according  DIN EN ISO 4.4%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 7

Förklaringar
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17294-2

µg/l<0.040Kvicksilver Hg a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

15%

µg/l<3.0Bly Pb a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4%

µg/l2.8Molybden Mo a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4.6%

µg/l7.5Nickel Ni a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4.6%

µg/l<5.0Selen Se a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

9.8%

µg/l<5.0Tenn Sn a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

6.6%

µg/l13Vanadin V a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5.8%

µg/l19Zink Zn a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4%

µg/l<0.5Fenol a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.30o-Kresol a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.303-Metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.204-Metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.80Kresoler a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,4-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.022,5-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT30%

µg/l<0.032,6-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.023,4-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.03o-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.02m-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.01Tymol a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.024-Etyl/2,3-/3,5-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.4Naftalen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.04Acenaftylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Acenaften a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.01Fluoren a)*Internal Method TerrAttesT4%

µg/l<0.02Fenantren a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.01Antracen a)*Internal Method TerrAttesT24%

µg/l<0.02Fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT34%

µg/l<0.06Pyren a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.04Benso(a)antracen a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.02Krysen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.06Benso(b,k)fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT24%

µg/l<0.1Benso(a)pyren a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.08Dibenso(a,h)antracen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.1Benso(g,h,i)perylen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.06Indeno(1,2,3-cd)pyren a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<1.1S:a PAH 16 (enl. US EPA) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.050Klorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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<0.10
µg/l<0.101,3-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,4-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.30S:a Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,3-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,4-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0101,3,5-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.21S:a Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0201,2,3,4-Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0201,2,3,5/1,2,4,5-Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.040S:a Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.010Pentaklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.030Hexaklorobensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.024-Klor-3-metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1o-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02m-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02p-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.14Monoklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,4/2,5-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.032,6-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.023,4-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.033,5-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11Diklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3,4-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3,5-/2,4,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,3,6-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.052,4,6-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.013,4,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11Triklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,3,4,5-Tetraklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0202,3,4,6 / 2,3,5,6-Tetraklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.03Tetraklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.010Pentaklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01PCB 28 a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.01PCB 52 a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.01PCB 101 a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.01PCB 118 a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.01PCB 138 a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.01PCB 153 a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.01PCB 180 a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.06S:a PCB 6 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.07S:a PCB (7st) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20o/p-Klornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT38%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 7

Förklaringar
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µg/l<0.20m-Klornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT38%

µg/l<0.40S:a Monoklornitrobensener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.12,3-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.12,4-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.12,5-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.13,4-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.063,5-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.46S:a Diklornitrobensener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.021-Klornaftalen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.12-Klortoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.14-Klortoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.2S:a Klortoluener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.014,4-DDE a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01DDE-o,p a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.204,4-DDT a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.024,4 -DDD/2,4 -DDT a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.01DDD-o,p a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.25Not Translated <DDD, DDE, DDT> a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Aldrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.02Dieldrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.02Endrin a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.06S:a Driner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.08HCH, alpha- a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.07HCH-beta a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.10HCH,gamma- (Lindane) a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.04HCH-delta a)*Internal Method TerrAttesT6%

µg/l<0.29S:a HCH a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.05Endosulfan-alpha a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.03Endosulfansulphate-alpha a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.01Chlordane-alpha a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.01Chlordane-gamma a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.02S:a Klordaner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01Heptachlor a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.03Heptachlor epoxide a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.10Hexachlorobutadiene (HCBD) a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.10Isodrin a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.07Telodrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.07Tetradifon a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.1Azinphos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.07Azinphos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.07Bromophos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.06Bromophos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.06Chlorpyrifos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT8%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 5 av 7
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µg/l<0.1Chlorpyrifos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.02Coumaphos a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.1S:a Demeton a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.04Diazinon a)*Internal Method TerrAttesT6%

µg/l<0.1Dichlorvos a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.04Disulfoton a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.1Fenitrothion a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.1Fenthion a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.1Malathion a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.2Parathion a)*Internal Method TerrAttesT34%

µg/l<0.2Parathion-methyl a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.2Pyrazophos a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.2Triazofos a)*Internal Method TerrAttesT22%

µg/l<0.10Ametryn a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.08Atrazine a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.1Cyanazine a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.10Desmetryn a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.10Prometryn a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.08Propazin a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.20Simazine a)*Internal Method TerrAttesT34%

µg/l<0.06Terbuthylazine a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.10Terbutryn a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.08Bifenthrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.10Carbaryl a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.20Cypermethrin A,B, C och D a)*Internal Method TerrAttesT22%

µg/l<0.20Deltamethrin a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.10Linuron a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.06Permethrin A a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.06Permethrin B a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.12S:a Permetrin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Propachlor a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.02Trifluralin a)*Internal Method TerrAttesT24%

µg/l<0.01Biphenyl a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.3Nitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.1Dibenzo(b,d)furan a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l15TPH C10-C12 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<15TPH C12-C16 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l28TPH (C16-C21) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l29TPH C21-C30 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<20TPH C30-C35 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<20TPH C35-C40 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<100S:a TPH (C10-C40) a)*Internal Method TerrAttesT29%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 6 av 7
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Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Analytico (Barneveld), NETHERLANDS

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 7 av 7
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-078831-01

EUSELI2-00336140
Í%R%^ÂÂÅÅ!sÎ

Analysrapport

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2016-05140079Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

11,0

BB

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-05-13

Utskriftsdatum: 2016-05-23

Provmärkning: PQ2

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

°C20.0Mättemperatur (pH) a)*

6.2pH a)*0.31%

1.116Constante massa a)*ISO 7888

µS/cm350Konduktivitet a)*ISO 78885%

mS/m35Ledningsförmåga 25°C a)*ISO 7888

mS/m32Konduktivitet a)*ISO 7888

°C20.0Mätning av temperatur a)*ISO 7888

µg/l<0.10Bensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Etylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Toluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10o-Xylen a)*

µg/l<0.10m+p-Xylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a Xylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Styren a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,4-Trimetylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,3,5-Trimetylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Propylbensen a)*

µg/l<0.10iso-Propylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10n-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10sec-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10tert-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10p-Isopropyltoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Klormetan a)*

µg/l<0.20Diklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Vinylklorid a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10trans-1,2-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l<0.10cis-1,2-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101-Kloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Fluorotriklormetan (CFC-11) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Triklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Tetraklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1-Dikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,1-Trikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,2-Trikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a Trikloretaner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,1,2-Tetrakloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,2,2-Tetrakloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a Tetrakloretaner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Trikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Tetrakloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.102,2-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,3-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,3-Triklorpropan a)*

µg/l<0.101,1-Diklorpropen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dichlorpropen, cis a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Diklorpropen, trans a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a 1,3-Diklorpropener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Metylbromid a)*

µg/l<0.10Bromklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dibrommetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dibrometan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Tribrommetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Bromdiklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dibromklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dibrom-3-klorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Brombensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<3.0Arsenik As a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5.2%

µg/l<5.0Antimon Sb a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

15%

µg/l85Barium Ba a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

3.4%

µg/l<1.0Beryllium Be a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

7.4%

µg/l0.68Kadmium Cd a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4.6%

µg/l<2.0Krom Cr a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5%

µg/l5.8Kobolt Co a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5%

µg/l<3.0Koppar Cu a)*according  DIN EN ISO 4.4%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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17294-2

µg/l<0.040Kvicksilver Hg a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

15%

µg/l<3.0Bly Pb a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4%

µg/l<2.0Molybden Mo a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4.6%

µg/l5.7Nickel Ni a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4.6%

µg/l<5.0Selen Se a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

9.8%

µg/l<5.0Tenn Sn a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

6.6%

µg/l<2.0Vanadin V a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5.8%

µg/l14Zink Zn a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4%

µg/l<0.5Fenol a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.30o-Kresol a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.303-Metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.204-Metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.80Kresoler a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,4-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.022,5-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT30%

µg/l<0.032,6-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.023,4-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.03o-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.02m-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.01Tymol a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.024-Etyl/2,3-/3,5-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.4Naftalen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.04Acenaftylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Acenaften a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.01Fluoren a)*Internal Method TerrAttesT4%

µg/l<0.02Fenantren a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.01Antracen a)*Internal Method TerrAttesT24%

µg/l<0.02Fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT34%

µg/l<0.06Pyren a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.04Benso(a)antracen a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.02Krysen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.06Benso(b,k)fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT24%

µg/l<0.1Benso(a)pyren a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.08Dibenso(a,h)antracen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.1Benso(g,h,i)perylen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.06Indeno(1,2,3-cd)pyren a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<1.1S:a PAH 16 (enl. US EPA) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.050Klorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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<0.10
µg/l<0.101,3-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,4-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.30S:a Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,3-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,4-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0101,3,5-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.21S:a Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0201,2,3,4-Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0201,2,3,5/1,2,4,5-Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.040S:a Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.010Pentaklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.030Hexaklorobensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.024-Klor-3-metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1o-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02m-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02p-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.14Monoklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,4/2,5-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.032,6-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.023,4-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.033,5-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11Diklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3,4-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3,5-/2,4,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,3,6-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.052,4,6-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.013,4,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11Triklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,3,4,5-Tetraklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0202,3,4,6 / 2,3,5,6-Tetraklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.03Tetraklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.010Pentaklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01PCB 28 a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.01PCB 52 a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.01PCB 101 a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.01PCB 118 a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.01PCB 138 a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.01PCB 153 a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.01PCB 180 a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.06S:a PCB 6 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.07S:a PCB (7st) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20o/p-Klornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT38%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39



AR-16-SL-078831-01

Í%R%^ÂÂÅÅ!sÎ

EUSELI2-00336140

µg/l<0.20m-Klornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT38%

µg/l<0.40S:a Monoklornitrobensener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.12,3-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.12,4-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.12,5-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.13,4-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.063,5-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.46S:a Diklornitrobensener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.021-Klornaftalen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.12-Klortoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.14-Klortoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.2S:a Klortoluener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.014,4-DDE a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01DDE-o,p a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.204,4-DDT a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.024,4 -DDD/2,4 -DDT a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.01DDD-o,p a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.25Not Translated <DDD, DDE, DDT> a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Aldrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.02Dieldrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.02Endrin a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.06S:a Driner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.08HCH, alpha- a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.07HCH-beta a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.10HCH,gamma- (Lindane) a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.04HCH-delta a)*Internal Method TerrAttesT6%

µg/l<0.29S:a HCH a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.05Endosulfan-alpha a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.03Endosulfansulphate-alpha a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.01Chlordane-alpha a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.01Chlordane-gamma a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.02S:a Klordaner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01Heptachlor a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.03Heptachlor epoxide a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.10Hexachlorobutadiene (HCBD) a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.10Isodrin a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.07Telodrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.07Tetradifon a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.1Azinphos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.07Azinphos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.07Bromophos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.06Bromophos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.06Chlorpyrifos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT8%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 5 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l<0.1Chlorpyrifos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.02Coumaphos a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.1S:a Demeton a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.04Diazinon a)*Internal Method TerrAttesT6%

µg/l<0.1Dichlorvos a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.04Disulfoton a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.1Fenitrothion a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.1Fenthion a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.1Malathion a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.2Parathion a)*Internal Method TerrAttesT34%

µg/l<0.2Parathion-methyl a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.2Pyrazophos a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.2Triazofos a)*Internal Method TerrAttesT22%

µg/l<0.10Ametryn a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.08Atrazine a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.1Cyanazine a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.10Desmetryn a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.10Prometryn a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.08Propazin a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.20Simazine a)*Internal Method TerrAttesT34%

µg/l<0.06Terbuthylazine a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.10Terbutryn a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.08Bifenthrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.10Carbaryl a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.20Cypermethrin A,B, C och D a)*Internal Method TerrAttesT22%

µg/l<0.20Deltamethrin a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.10Linuron a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.06Permethrin A a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.06Permethrin B a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.12S:a Permetrin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Propachlor a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.02Trifluralin a)*Internal Method TerrAttesT24%

µg/l<0.01Biphenyl a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.3Nitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.1Dibenzo(b,d)furan a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l10TPH C10-C12 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<15TPH C12-C16 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<15TPH (C16-C21) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l23TPH C21-C30 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<20TPH C30-C35 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<20TPH C35-C40 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<100S:a TPH (C10-C40) a)*Internal Method TerrAttesT29%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 6 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Analytico (Barneveld), NETHERLANDS

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 7 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-078832-01

EUSELI2-00336140
Í%R%^ÂÂÅÅ"|Î

Analysrapport

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2016-05140080Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

11,0

BB

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-05-13

Utskriftsdatum: 2016-05-23

Provmärkning: PQ3

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

°C20.2Mättemperatur (pH) a)*

6.7pH a)*0.31%

1.113Constante massa a)*ISO 7888

µS/cm460Konduktivitet a)*ISO 78885%

mS/m46Ledningsförmåga 25°C a)*ISO 7888

mS/m42Konduktivitet a)*ISO 7888

°C20.1Mätning av temperatur a)*ISO 7888

µg/l<0.10Bensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Etylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Toluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10o-Xylen a)*

µg/l<0.10m+p-Xylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a Xylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Styren a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,4-Trimetylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,3,5-Trimetylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Propylbensen a)*

µg/l<0.10iso-Propylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10n-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10sec-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10tert-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10p-Isopropyltoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Klormetan a)*

µg/l<0.20Diklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Vinylklorid a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10trans-1,2-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l<0.10cis-1,2-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101-Kloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Fluorotriklormetan (CFC-11) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Triklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Tetraklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1-Dikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,1-Trikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,2-Trikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a Trikloretaner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,1,2-Tetrakloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,2,2-Tetrakloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a Tetrakloretaner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Trikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Tetrakloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.102,2-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,3-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,3-Triklorpropan a)*

µg/l<0.101,1-Diklorpropen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dichlorpropen, cis a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Diklorpropen, trans a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a 1,3-Diklorpropener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Metylbromid a)*

µg/l<0.10Bromklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dibrommetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dibrometan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Tribrommetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Bromdiklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dibromklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dibrom-3-klorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Brombensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<3.0Arsenik As a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5.2%

µg/l<5.0Antimon Sb a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

15%

µg/l75Barium Ba a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

3.4%

µg/l<1.0Beryllium Be a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

7.4%

µg/l<0.40Kadmium Cd a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4.6%

µg/l<2.0Krom Cr a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5%

µg/l<1.0Kobolt Co a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5%

µg/l<3.0Koppar Cu a)*according  DIN EN ISO 4.4%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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17294-2

µg/l<0.040Kvicksilver Hg a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

15%

µg/l<3.0Bly Pb a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4%

µg/l<2.0Molybden Mo a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4.6%

µg/l<2.0Nickel Ni a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4.6%

µg/l<5.0Selen Se a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

9.8%

µg/l<5.0Tenn Sn a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

6.6%

µg/l2.4Vanadin V a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5.8%

µg/l<5.0Zink Zn a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4%

µg/l<0.5Fenol a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.30o-Kresol a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.303-Metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.204-Metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.80Kresoler a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,4-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.022,5-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT30%

µg/l<0.032,6-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.023,4-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.03o-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.02m-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.01Tymol a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.024-Etyl/2,3-/3,5-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.4Naftalen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.04Acenaftylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Acenaften a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.01Fluoren a)*Internal Method TerrAttesT4%

µg/l<0.02Fenantren a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.01Antracen a)*Internal Method TerrAttesT24%

µg/l<0.02Fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT34%

µg/l<0.06Pyren a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.04Benso(a)antracen a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.02Krysen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.06Benso(b,k)fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT24%

µg/l<0.1Benso(a)pyren a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.08Dibenso(a,h)antracen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.1Benso(g,h,i)perylen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.06Indeno(1,2,3-cd)pyren a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<1.1S:a PAH 16 (enl. US EPA) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.050Klorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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<0.10
µg/l<0.101,3-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,4-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.30S:a Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,3-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,4-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0101,3,5-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.21S:a Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0201,2,3,4-Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0201,2,3,5/1,2,4,5-Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.040S:a Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.010Pentaklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.030Hexaklorobensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.024-Klor-3-metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1o-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02m-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02p-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.14Monoklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,4/2,5-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.032,6-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.023,4-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.033,5-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11Diklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3,4-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3,5-/2,4,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,3,6-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.052,4,6-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.013,4,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11Triklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,3,4,5-Tetraklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0202,3,4,6 / 2,3,5,6-Tetraklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.03Tetraklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.010Pentaklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01PCB 28 a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.01PCB 52 a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.01PCB 101 a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.01PCB 118 a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.01PCB 138 a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.01PCB 153 a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.01PCB 180 a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.06S:a PCB 6 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.07S:a PCB (7st) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20o/p-Klornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT38%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l<0.20m-Klornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT38%

µg/l<0.40S:a Monoklornitrobensener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.12,3-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.12,4-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.12,5-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.13,4-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.063,5-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.46S:a Diklornitrobensener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.021-Klornaftalen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.12-Klortoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.14-Klortoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.2S:a Klortoluener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.014,4-DDE a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01DDE-o,p a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.204,4-DDT a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.024,4 -DDD/2,4 -DDT a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.01DDD-o,p a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.25Not Translated <DDD, DDE, DDT> a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Aldrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.02Dieldrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.02Endrin a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.06S:a Driner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.08HCH, alpha- a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.07HCH-beta a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.10HCH,gamma- (Lindane) a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.04HCH-delta a)*Internal Method TerrAttesT6%

µg/l<0.29S:a HCH a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.05Endosulfan-alpha a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.03Endosulfansulphate-alpha a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.01Chlordane-alpha a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.01Chlordane-gamma a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.02S:a Klordaner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01Heptachlor a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.03Heptachlor epoxide a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.10Hexachlorobutadiene (HCBD) a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.10Isodrin a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.07Telodrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.07Tetradifon a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.1Azinphos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.07Azinphos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.07Bromophos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.06Bromophos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.06Chlorpyrifos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT8%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 5 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l<0.1Chlorpyrifos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.02Coumaphos a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.1S:a Demeton a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.04Diazinon a)*Internal Method TerrAttesT6%

µg/l<0.1Dichlorvos a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.04Disulfoton a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.1Fenitrothion a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.1Fenthion a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.1Malathion a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.2Parathion a)*Internal Method TerrAttesT34%

µg/l<0.2Parathion-methyl a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.2Pyrazophos a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.2Triazofos a)*Internal Method TerrAttesT22%

µg/l<0.10Ametryn a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.08Atrazine a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.1Cyanazine a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.10Desmetryn a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.10Prometryn a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.08Propazin a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.20Simazine a)*Internal Method TerrAttesT34%

µg/l<0.06Terbuthylazine a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.10Terbutryn a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.08Bifenthrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.10Carbaryl a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.20Cypermethrin A,B, C och D a)*Internal Method TerrAttesT22%

µg/l<0.20Deltamethrin a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.10Linuron a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.06Permethrin A a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.06Permethrin B a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.12S:a Permetrin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Propachlor a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.02Trifluralin a)*Internal Method TerrAttesT24%

µg/l<0.01Biphenyl a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.3Nitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.1Dibenzo(b,d)furan a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<10TPH C10-C12 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<15TPH C12-C16 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<15TPH (C16-C21) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<20TPH C21-C30 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<20TPH C30-C35 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<20TPH C35-C40 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<100S:a TPH (C10-C40) a)*Internal Method TerrAttesT29%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 6 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Analytico (Barneveld), NETHERLANDS

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 7 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-078833-01

EUSELI2-00336140
Í%R%^ÂÂÅÅ#ÉÎ

Analysrapport

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2016-05140081Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

11,0

BB

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-05-13

Utskriftsdatum: 2016-05-23

Provmärkning: PQ4

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

°C20.2Mättemperatur (pH) a)*

6.5pH a)*0.31%

1.113Constante massa a)*ISO 7888

µS/cm710Konduktivitet a)*ISO 78885%

mS/m71Ledningsförmåga 25°C a)*ISO 7888

mS/m63Konduktivitet a)*ISO 7888

°C20.1Mätning av temperatur a)*ISO 7888

µg/l<0.10Bensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Etylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Toluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10o-Xylen a)*

µg/l<0.10m+p-Xylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a Xylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Styren a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,4-Trimetylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,3,5-Trimetylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Propylbensen a)*

µg/l<0.10iso-Propylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10n-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10sec-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10tert-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10p-Isopropyltoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l1.3Klormetan a)*

µg/l<0.20Diklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Vinylklorid a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10trans-1,2-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l<0.10cis-1,2-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101-Kloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Fluorotriklormetan (CFC-11) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Triklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Tetraklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1-Dikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,1-Trikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,2-Trikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a Trikloretaner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,1,2-Tetrakloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,2,2-Tetrakloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a Tetrakloretaner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Trikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l5.3Tetrakloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.102,2-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,3-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,3-Triklorpropan a)*

µg/l<0.101,1-Diklorpropen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dichlorpropen, cis a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Diklorpropen, trans a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a 1,3-Diklorpropener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Metylbromid a)*

µg/l<0.10Bromklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dibrommetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dibrometan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Tribrommetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Bromdiklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dibromklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dibrom-3-klorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Brombensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<3.0Arsenik As a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5.2%

µg/l<5.0Antimon Sb a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

15%

µg/l37Barium Ba a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

3.4%

µg/l<1.0Beryllium Be a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

7.4%

µg/l<0.40Kadmium Cd a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4.6%

µg/l<2.0Krom Cr a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5%

µg/l<1.0Kobolt Co a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5%

µg/l<3.0Koppar Cu a)*according  DIN EN ISO 4.4%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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17294-2

µg/l<0.040Kvicksilver Hg a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

15%

µg/l<3.0Bly Pb a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4%

µg/l<2.0Molybden Mo a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4.6%

µg/l<2.0Nickel Ni a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4.6%

µg/l<5.0Selen Se a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

9.8%

µg/l<5.0Tenn Sn a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

6.6%

µg/l<2.0Vanadin V a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5.8%

µg/l<5.0Zink Zn a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4%

µg/l<5.0Fenol a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<3.0o-Kresol a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<3.03-Metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<2.04-Metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<8.0Kresoler a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.202,4-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.202,5-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT30%

µg/l<0.302,6-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.203,4-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.30o-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.20m-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.10Tymol a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.204-Etyl/2,3-/3,5-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<4.0Naftalen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l1.1Acenaftylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<1.0Acenaften a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l0.19Fluoren a)*Internal Method TerrAttesT4%

µg/l4.1Fenantren a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l0.85Antracen a)*Internal Method TerrAttesT24%

µg/l10.0Fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT34%

µg/l7.5Pyren a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l3.1Benso(a)antracen a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l3.9Krysen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l7.9Benso(b,k)fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT24%

µg/l3.5Benso(a)pyren a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.8Dibenso(a,h)antracen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l2.4Benso(g,h,i)perylen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l2.3Indeno(1,2,3-cd)pyren a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l47S:a PAH 16 (enl. US EPA) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.050Klorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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<0.10
µg/l<0.101,3-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,4-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.30S:a Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<1.01,2,3-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<1.01,2,4-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,3,5-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<2.1S:a Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.201,2,3,4-Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.201,2,3,5/1,2,4,5-Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.40S:a Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Pentaklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.30Hexaklorobensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.204-Klor-3-metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<1.0o-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20m-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20p-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<1.4Monoklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.202,3-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.102,4/2,5-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.302,6-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.203,4-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.303,5-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<1.1Diklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.202,3,4-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.202,3,5-/2,4,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.102,3,6-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.502,4,6-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.103,4,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<1.1Triklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.102,3,4,5-Tetraklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.202,3,4,6 / 2,3,5,6-Tetraklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.30Tetraklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Pentaklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10PCB 28 a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.10PCB 52 a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.10PCB 101 a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.10PCB 118 a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.10PCB 138 a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.10PCB 153 a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.10PCB 180 a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.60S:a PCB 6 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.70S:a PCB (7st) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<2.0o/p-Klornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT38%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l<2.0m-Klornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT38%

µg/l<4.0S:a Monoklornitrobensener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<1.02,3-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<1.02,4-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<1.02,5-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<1.03,4-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.603,5-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<4.6S:a Diklornitrobensener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.201-Klornaftalen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.12-Klortoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.14-Klortoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.2S:a Klortoluener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.104,4-DDE a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10DDE-o,p a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<2.04,4-DDT a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.204,4 -DDD/2,4 -DDT a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.10DDD-o,p a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<2.5Not Translated <DDD, DDE, DDT> a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Aldrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.20Dieldrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.20Endrin a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.60S:a Driner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.80HCH, alpha- a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.70HCH-beta a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<1.0HCH,gamma- (Lindane) a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.40HCH-delta a)*Internal Method TerrAttesT6%

µg/l<2.9S:a HCH a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.50Endosulfan-alpha a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.30Endosulfansulphate-alpha a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.10Chlordane-alpha a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.10Chlordane-gamma a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.20S:a Klordaner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Heptachlor a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.30Heptachlor epoxide a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<1.0Hexachlorobutadiene (HCBD) a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<1.0Isodrin a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.70Telodrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.70Tetradifon a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<1.0Azinphos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.70Azinphos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.7Bromophos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.6Bromophos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.6Chlorpyrifos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT8%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 5 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l<1.0Chlorpyrifos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.20Coumaphos a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<1.0S:a Demeton a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.4Diazinon a)*Internal Method TerrAttesT6%

µg/l<1.0Dichlorvos a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.40Disulfoton a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<1.0Fenitrothion a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<1.0Fenthion a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<1.0Malathion a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<2.0Parathion a)*Internal Method TerrAttesT34%

µg/l<2.0Parathion-methyl a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<2.0Pyrazophos a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<2.0Triazofos a)*Internal Method TerrAttesT22%

µg/l<1.0Ametryn a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.80Atrazine a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<1.0Cyanazine a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<1.0Desmetryn a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<1.0Prometryn a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.80Propazin a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<2.0Simazine a)*Internal Method TerrAttesT34%

µg/l<0.60Terbuthylazine a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<1.0Terbutryn a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.80Bifenthrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<1.0Carbaryl a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<2.0Cypermethrin A,B, C och D a)*Internal Method TerrAttesT22%

µg/l<2.0Deltamethrin a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<1.0Linuron a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.60Permethrin A a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.60Permethrin B a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<1.2S:a Permetrin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Propachlor a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.20Trifluralin a)*Internal Method TerrAttesT24%

µg/l<0.10Biphenyl a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<3.0Nitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<1.0Dibenzo(b,d)furan a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<10TPH C10-C12 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l43TPH C12-C16 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l65TPH (C16-C21) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l190TPH C21-C30 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l89TPH C30-C35 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l35TPH C35-C40 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l430S:a TPH (C10-C40) a)*Internal Method TerrAttesT29%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 6 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Analytico (Barneveld), NETHERLANDS

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 7 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-078834-01

EUSELI2-00336140
Í%R%^ÂÂÅÅ$'Î

Analysrapport

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2016-05140082Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

11,0

BB

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-05-13

Utskriftsdatum: 2016-05-23

Provmärkning: PQ7 Ytvatten

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

°C20.1Mättemperatur (pH) a)*

7.2pH a)*0.31%

1.113Constante massa a)*ISO 7888

µS/cm200Konduktivitet a)*ISO 78885%

mS/m20Ledningsförmåga 25°C a)*ISO 7888

mS/m18Konduktivitet a)*ISO 7888

°C20.1Mätning av temperatur a)*ISO 7888

µg/l<0.10Bensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Etylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Toluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10o-Xylen a)*

µg/l<0.10m+p-Xylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a Xylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Styren a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,4-Trimetylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,3,5-Trimetylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Propylbensen a)*

µg/l<0.10iso-Propylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10n-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10sec-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10tert-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10p-Isopropyltoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Klormetan a)*

µg/l<0.20Diklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Vinylklorid a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10trans-1,2-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l<0.10cis-1,2-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101-Kloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Fluorotriklormetan (CFC-11) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Triklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Tetraklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1-Dikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,1-Trikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,2-Trikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a Trikloretaner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,1,2-Tetrakloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,2,2-Tetrakloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a Tetrakloretaner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Trikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Tetrakloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.102,2-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,3-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,3-Triklorpropan a)*

µg/l<0.101,1-Diklorpropen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dichlorpropen, cis a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Diklorpropen, trans a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a 1,3-Diklorpropener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Metylbromid a)*

µg/l<0.10Bromklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dibrommetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dibrometan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Tribrommetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Bromdiklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dibromklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dibrom-3-klorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Brombensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<3.0Arsenik As a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5.2%

µg/l<5.0Antimon Sb a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

15%

µg/l19Barium Ba a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

3.4%

µg/l<1.0Beryllium Be a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

7.4%

µg/l<0.40Kadmium Cd a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4.6%

µg/l<2.0Krom Cr a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5%

µg/l<1.0Kobolt Co a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5%

µg/l<3.0Koppar Cu a)*according  DIN EN ISO 4.4%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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17294-2

µg/l<0.040Kvicksilver Hg a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

15%

µg/l<3.0Bly Pb a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4%

µg/l<2.0Molybden Mo a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4.6%

µg/l<2.0Nickel Ni a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4.6%

µg/l<5.0Selen Se a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

9.8%

µg/l<5.0Tenn Sn a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

6.6%

µg/l<2.0Vanadin V a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5.8%

µg/l15Zink Zn a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4%

µg/l<0.5Fenol a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.30o-Kresol a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.303-Metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.204-Metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.80Kresoler a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,4-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.022,5-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT30%

µg/l<0.032,6-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.023,4-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.03o-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.02m-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.01Tymol a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.024-Etyl/2,3-/3,5-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.4Naftalen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.04Acenaftylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Acenaften a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.01Fluoren a)*Internal Method TerrAttesT4%

µg/l<0.02Fenantren a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.01Antracen a)*Internal Method TerrAttesT24%

µg/l<0.02Fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT34%

µg/l<0.06Pyren a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.04Benso(a)antracen a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.02Krysen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.06Benso(b,k)fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT24%

µg/l<0.1Benso(a)pyren a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.08Dibenso(a,h)antracen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.1Benso(g,h,i)perylen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.06Indeno(1,2,3-cd)pyren a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<1.1S:a PAH 16 (enl. US EPA) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.050Klorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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<0.10
µg/l<0.101,3-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,4-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.30S:a Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,3-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,4-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0101,3,5-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.21S:a Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0201,2,3,4-Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0201,2,3,5/1,2,4,5-Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.040S:a Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.010Pentaklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.030Hexaklorobensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.024-Klor-3-metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1o-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02m-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02p-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.14Monoklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,4/2,5-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.032,6-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.023,4-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.033,5-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11Diklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3,4-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3,5-/2,4,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,3,6-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.052,4,6-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.013,4,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11Triklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,3,4,5-Tetraklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0202,3,4,6 / 2,3,5,6-Tetraklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.03Tetraklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.010Pentaklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01PCB 28 a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.01PCB 52 a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.01PCB 101 a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.01PCB 118 a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.01PCB 138 a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.01PCB 153 a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.01PCB 180 a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.06S:a PCB 6 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.07S:a PCB (7st) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20o/p-Klornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT38%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l<0.20m-Klornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT38%

µg/l<0.40S:a Monoklornitrobensener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.12,3-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.12,4-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.12,5-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.13,4-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.063,5-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.46S:a Diklornitrobensener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.021-Klornaftalen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.12-Klortoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.14-Klortoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.2S:a Klortoluener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.014,4-DDE a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01DDE-o,p a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.204,4-DDT a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.024,4 -DDD/2,4 -DDT a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.01DDD-o,p a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.25Not Translated <DDD, DDE, DDT> a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Aldrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.02Dieldrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.02Endrin a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.06S:a Driner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.08HCH, alpha- a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.07HCH-beta a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.10HCH,gamma- (Lindane) a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.04HCH-delta a)*Internal Method TerrAttesT6%

µg/l<0.29S:a HCH a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.05Endosulfan-alpha a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.03Endosulfansulphate-alpha a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.01Chlordane-alpha a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.01Chlordane-gamma a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.02S:a Klordaner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01Heptachlor a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.03Heptachlor epoxide a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.10Hexachlorobutadiene (HCBD) a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.10Isodrin a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.07Telodrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.07Tetradifon a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.1Azinphos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.07Azinphos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.07Bromophos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.06Bromophos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.06Chlorpyrifos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT8%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 5 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l<0.1Chlorpyrifos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.02Coumaphos a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.1S:a Demeton a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.04Diazinon a)*Internal Method TerrAttesT6%

µg/l<0.1Dichlorvos a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.04Disulfoton a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.1Fenitrothion a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.1Fenthion a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.1Malathion a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.2Parathion a)*Internal Method TerrAttesT34%

µg/l<0.2Parathion-methyl a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.2Pyrazophos a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.2Triazofos a)*Internal Method TerrAttesT22%

µg/l<0.10Ametryn a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.08Atrazine a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.1Cyanazine a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.10Desmetryn a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.10Prometryn a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.08Propazin a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.20Simazine a)*Internal Method TerrAttesT34%

µg/l<0.06Terbuthylazine a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.10Terbutryn a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.08Bifenthrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.10Carbaryl a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.20Cypermethrin A,B, C och D a)*Internal Method TerrAttesT22%

µg/l<0.20Deltamethrin a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.10Linuron a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.06Permethrin A a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.06Permethrin B a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.12S:a Permetrin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Propachlor a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.02Trifluralin a)*Internal Method TerrAttesT24%

µg/l<0.01Biphenyl a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.3Nitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.1Dibenzo(b,d)furan a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<10TPH C10-C12 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<15TPH C12-C16 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<15TPH (C16-C21) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l21TPH C21-C30 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<20TPH C30-C35 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<20TPH C35-C40 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<100S:a TPH (C10-C40) a)*Internal Method TerrAttesT29%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 6 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Analytico (Barneveld), NETHERLANDS

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 7 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-078835-01

EUSELI2-00336140
Í%R%^ÂÂÅÅ%0Î

Analysrapport

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2016-05140083Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

11,0

BB

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-05-13

Utskriftsdatum: 2016-05-23

Provmärkning: PQ8 Ytvatten

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

°C20.0Mättemperatur (pH) a)*

7.2pH a)*0.31%

1.137Constante massa a)*ISO 7888

µS/cm200Konduktivitet a)*ISO 78885%

mS/m20Ledningsförmåga 25°C a)*ISO 7888

mS/m18Konduktivitet a)*ISO 7888

°C19.2Mätning av temperatur a)*ISO 7888

µg/l<0.10Bensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Etylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Toluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10o-Xylen a)*

µg/l<0.10m+p-Xylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a Xylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Styren a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,4-Trimetylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,3,5-Trimetylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Propylbensen a)*

µg/l<0.10iso-Propylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10n-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10sec-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10tert-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10p-Isopropyltoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Klormetan a)*

µg/l<0.20Diklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Vinylklorid a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10trans-1,2-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l<0.10cis-1,2-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101-Kloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Fluorotriklormetan (CFC-11) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Triklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Tetraklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1-Dikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,1-Trikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,2-Trikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a Trikloretaner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,1,2-Tetrakloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,2,2-Tetrakloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a Tetrakloretaner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Trikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Tetrakloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.102,2-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,3-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,3-Triklorpropan a)*

µg/l<0.101,1-Diklorpropen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dichlorpropen, cis a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Diklorpropen, trans a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a 1,3-Diklorpropener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Metylbromid a)*

µg/l<0.10Bromklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dibrommetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dibrometan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Tribrommetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Bromdiklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dibromklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dibrom-3-klorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Brombensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<3.0Arsenik As a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5.2%

µg/l<5.0Antimon Sb a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

15%

µg/l19Barium Ba a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

3.4%

µg/l<1.0Beryllium Be a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

7.4%

µg/l<0.40Kadmium Cd a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4.6%

µg/l<2.0Krom Cr a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5%

µg/l<1.0Kobolt Co a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5%

µg/l<3.0Koppar Cu a)*according  DIN EN ISO 4.4%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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17294-2

µg/l<0.040Kvicksilver Hg a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

15%

µg/l<3.0Bly Pb a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4%

µg/l<2.0Molybden Mo a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4.6%

µg/l<2.0Nickel Ni a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4.6%

µg/l<5.0Selen Se a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

9.8%

µg/l<5.0Tenn Sn a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

6.6%

µg/l<2.0Vanadin V a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5.8%

µg/l17Zink Zn a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4%

µg/l<0.5Fenol a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.30o-Kresol a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.303-Metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.204-Metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.80Kresoler a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,4-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.022,5-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT30%

µg/l<0.032,6-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.023,4-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.03o-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.02m-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.01Tymol a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.024-Etyl/2,3-/3,5-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.4Naftalen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.04Acenaftylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Acenaften a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.01Fluoren a)*Internal Method TerrAttesT4%

µg/l<0.02Fenantren a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.01Antracen a)*Internal Method TerrAttesT24%

µg/l<0.02Fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT34%

µg/l<0.06Pyren a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.04Benso(a)antracen a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.02Krysen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.06Benso(b,k)fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT24%

µg/l<0.1Benso(a)pyren a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.08Dibenso(a,h)antracen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.1Benso(g,h,i)perylen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.06Indeno(1,2,3-cd)pyren a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<1.1S:a PAH 16 (enl. US EPA) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.050Klorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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<0.10
µg/l<0.101,3-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,4-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.30S:a Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,3-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,4-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0101,3,5-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.21S:a Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0201,2,3,4-Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0201,2,3,5/1,2,4,5-Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.040S:a Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.010Pentaklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.030Hexaklorobensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.024-Klor-3-metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1o-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02m-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02p-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.14Monoklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,4/2,5-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.032,6-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.023,4-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.033,5-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11Diklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3,4-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3,5-/2,4,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,3,6-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.052,4,6-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.013,4,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11Triklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,3,4,5-Tetraklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0202,3,4,6 / 2,3,5,6-Tetraklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.03Tetraklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.010Pentaklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01PCB 28 a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.01PCB 52 a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.01PCB 101 a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.01PCB 118 a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.01PCB 138 a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.01PCB 153 a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.01PCB 180 a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.06S:a PCB 6 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.07S:a PCB (7st) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20o/p-Klornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT38%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l<0.20m-Klornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT38%

µg/l<0.40S:a Monoklornitrobensener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.12,3-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.12,4-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.12,5-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.13,4-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.063,5-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.46S:a Diklornitrobensener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.021-Klornaftalen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.12-Klortoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.14-Klortoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.2S:a Klortoluener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.014,4-DDE a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01DDE-o,p a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.204,4-DDT a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.024,4 -DDD/2,4 -DDT a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.01DDD-o,p a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.25Not Translated <DDD, DDE, DDT> a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Aldrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.02Dieldrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.02Endrin a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.06S:a Driner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.08HCH, alpha- a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.07HCH-beta a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.10HCH,gamma- (Lindane) a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.04HCH-delta a)*Internal Method TerrAttesT6%

µg/l<0.29S:a HCH a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.05Endosulfan-alpha a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.03Endosulfansulphate-alpha a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.01Chlordane-alpha a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.01Chlordane-gamma a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.02S:a Klordaner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01Heptachlor a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.03Heptachlor epoxide a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.10Hexachlorobutadiene (HCBD) a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.10Isodrin a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.07Telodrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.07Tetradifon a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.1Azinphos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.07Azinphos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.07Bromophos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.06Bromophos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.06Chlorpyrifos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT8%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 5 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l<0.1Chlorpyrifos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.02Coumaphos a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.1S:a Demeton a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.04Diazinon a)*Internal Method TerrAttesT6%

µg/l<0.1Dichlorvos a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.04Disulfoton a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.1Fenitrothion a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.1Fenthion a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.1Malathion a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.2Parathion a)*Internal Method TerrAttesT34%

µg/l<0.2Parathion-methyl a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.2Pyrazophos a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.2Triazofos a)*Internal Method TerrAttesT22%

µg/l<0.10Ametryn a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.08Atrazine a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.1Cyanazine a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.10Desmetryn a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.10Prometryn a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.08Propazin a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.20Simazine a)*Internal Method TerrAttesT34%

µg/l<0.06Terbuthylazine a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.10Terbutryn a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.08Bifenthrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.10Carbaryl a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.20Cypermethrin A,B, C och D a)*Internal Method TerrAttesT22%

µg/l<0.20Deltamethrin a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.10Linuron a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.06Permethrin A a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.06Permethrin B a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.12S:a Permetrin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Propachlor a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.02Trifluralin a)*Internal Method TerrAttesT24%

µg/l<0.01Biphenyl a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.3Nitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.1Dibenzo(b,d)furan a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<10TPH C10-C12 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<15TPH C12-C16 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<15TPH (C16-C21) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<20TPH C21-C30 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<20TPH C30-C35 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<20TPH C35-C40 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<100S:a TPH (C10-C40) a)*Internal Method TerrAttesT29%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 6 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Analytico (Barneveld), NETHERLANDS

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 7 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-16-SL-078836-01

EUSELI2-00336140
Í%R%^ÂÂÅÅ&9Î

Analysrapport

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2016-05140084Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

11,0

BB

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2016-05-13

Utskriftsdatum: 2016-05-23

Provmärkning: PQ9 Ytvatten

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

°C20.2Mättemperatur (pH) a)*

6.5pH a)*0.31%

1.119Constante massa a)*ISO 7888

µS/cm230Konduktivitet a)*ISO 78885%

mS/m23Ledningsförmåga 25°C a)*ISO 7888

mS/m21Konduktivitet a)*ISO 7888

°C19.9Mätning av temperatur a)*ISO 7888

µg/l<0.10Bensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Etylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Toluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10o-Xylen a)*

µg/l<0.10m+p-Xylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a Xylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Styren a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,4-Trimetylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,3,5-Trimetylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Propylbensen a)*

µg/l<0.10iso-Propylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10n-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10sec-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10tert-Butylbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10p-Isopropyltoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Klormetan a)*

µg/l<0.20Diklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Vinylklorid a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10trans-1,2-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l<0.10cis-1,2-Dikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101-Kloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Fluorotriklormetan (CFC-11) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20Triklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Tetraklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1-Dikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,1-Trikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,2-Trikloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a Trikloretaner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,1,2-Tetrakloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,1,2,2-Tetrakloretan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a Tetrakloretaner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Trikloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Tetrakloreten a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.102,2-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,3-Diklorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,3-Triklorpropan a)*

µg/l<0.101,1-Diklorpropen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dichlorpropen, cis a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Diklorpropen, trans a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20S:a 1,3-Diklorpropener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Metylbromid a)*

µg/l<0.10Bromklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dibrommetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dibrometan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Tribrommetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Bromdiklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Dibromklormetan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Dibrom-3-klorpropan a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.10Brombensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<3.0Arsenik As a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5.2%

µg/l<5.0Antimon Sb a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

15%

µg/l76Barium Ba a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

3.4%

µg/l<1.0Beryllium Be a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

7.4%

µg/l<0.40Kadmium Cd a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4.6%

µg/l<2.0Krom Cr a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5%

µg/l1.3Kobolt Co a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5%

µg/l<3.0Koppar Cu a)*according  DIN EN ISO 4.4%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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17294-2

µg/l<0.040Kvicksilver Hg a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

15%

µg/l<3.0Bly Pb a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4%

µg/l<2.0Molybden Mo a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4.6%

µg/l2.9Nickel Ni a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4.6%

µg/l<5.0Selen Se a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

9.8%

µg/l<5.0Tenn Sn a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

6.6%

µg/l2.9Vanadin V a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

5.8%

µg/l28Zink Zn a)*according  DIN EN ISO 

17294-2

4%

µg/l18Fenol a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.30o-Kresol a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.303-Metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l2.34-Metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l2.3Kresoler a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,4-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.022,5-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT30%

µg/l<0.032,6-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.023,4-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.03o-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.02m-Etylfenol a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.01Tymol a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l354-Etyl/2,3-/3,5-Dimetylfenol a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.4Naftalen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.04Acenaftylen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1Acenaften a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.01Fluoren a)*Internal Method TerrAttesT4%

µg/l<0.02Fenantren a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.01Antracen a)*Internal Method TerrAttesT24%

µg/l<0.02Fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT34%

µg/l<0.06Pyren a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.04Benso(a)antracen a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.02Krysen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.06Benso(b,k)fluoranten a)*Internal Method TerrAttesT24%

µg/l<0.1Benso(a)pyren a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.08Dibenso(a,h)antracen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.1Benso(g,h,i)perylen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.06Indeno(1,2,3-cd)pyren a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<1.1S:a PAH 16 (enl. US EPA) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.050Klorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v39
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<0.10
µg/l<0.101,3-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,4-Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.30S:a Diklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,3-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.101,2,4-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0101,3,5-Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.21S:a Triklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0201,2,3,4-Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0201,2,3,5/1,2,4,5-Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.040S:a Tetraklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.010Pentaklorbensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.030Hexaklorobensen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.024-Klor-3-metylfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.1o-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02m-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02p-Klorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.14Monoklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,4/2,5-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.032,6-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.023,4-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.033,5-Diklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11Diklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3,4-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.022,3,5-/2,4,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,3,6-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.052,4,6-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.013,4,5-Triklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.11Triklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.012,3,4,5-Tetraklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.0202,3,4,6 / 2,3,5,6-Tetraklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.03Tetraklorfenoler (summa) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.010Pentaklorfenol a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01PCB 28 a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.01PCB 52 a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.01PCB 101 a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.01PCB 118 a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.01PCB 138 a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.01PCB 153 a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.01PCB 180 a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.06S:a PCB 6 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.07S:a PCB (7st) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.20o/p-Klornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT38%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l<0.20m-Klornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT38%

µg/l<0.40S:a Monoklornitrobensener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.12,3-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.12,4-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.12,5-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.13,4-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.063,5-Diklornitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.46S:a Diklornitrobensener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.021-Klornaftalen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.12-Klortoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.14-Klortoluen a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.2S:a Klortoluener a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.014,4-DDE a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01DDE-o,p a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.204,4-DDT a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.024,4 -DDD/2,4 -DDT a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.01DDD-o,p a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.25Not Translated <DDD, DDE, DDT> a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Aldrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.02Dieldrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.02Endrin a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.06S:a Driner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.08HCH, alpha- a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.07HCH-beta a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.10HCH,gamma- (Lindane) a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.04HCH-delta a)*Internal Method TerrAttesT6%

µg/l<0.29S:a HCH a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.05Endosulfan-alpha a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.03Endosulfansulphate-alpha a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.01Chlordane-alpha a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.01Chlordane-gamma a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.02S:a Klordaner a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.01Heptachlor a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.03Heptachlor epoxide a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.10Hexachlorobutadiene (HCBD) a)*Internal Method TerrAttesT28%

µg/l<0.10Isodrin a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.07Telodrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.07Tetradifon a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.1Azinphos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.07Azinphos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.07Bromophos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.06Bromophos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT10%

µg/l<0.06Chlorpyrifos-ethyl a)*Internal Method TerrAttesT8%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 5 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l<0.1Chlorpyrifos-methyl a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.02Coumaphos a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.1S:a Demeton a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.04Diazinon a)*Internal Method TerrAttesT6%

µg/l<0.1Dichlorvos a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.04Disulfoton a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.1Fenitrothion a)*Internal Method TerrAttesT26%

µg/l<0.1Fenthion a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.1Malathion a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.2Parathion a)*Internal Method TerrAttesT34%

µg/l<0.2Parathion-methyl a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.2Pyrazophos a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.2Triazofos a)*Internal Method TerrAttesT22%

µg/l<0.10Ametryn a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.08Atrazine a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.1Cyanazine a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.10Desmetryn a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.10Prometryn a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.08Propazin a)*Internal Method TerrAttesT14%

µg/l<0.20Simazine a)*Internal Method TerrAttesT34%

µg/l<0.06Terbuthylazine a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.10Terbutryn a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.08Bifenthrin a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.10Carbaryl a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.20Cypermethrin A,B, C och D a)*Internal Method TerrAttesT22%

µg/l<0.20Deltamethrin a)*Internal Method TerrAttesT32%

µg/l<0.10Linuron a)*Internal Method TerrAttesT20%

µg/l<0.06Permethrin A a)*Internal Method TerrAttesT8%

µg/l<0.06Permethrin B a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.12S:a Permetrin a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<0.02Propachlor a)*Internal Method TerrAttesT12%

µg/l<0.02Trifluralin a)*Internal Method TerrAttesT24%

µg/l<0.01Biphenyl a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<0.3Nitrobensen a)*Internal Method TerrAttesT16%

µg/l<0.1Dibenzo(b,d)furan a)*Internal Method TerrAttesT18%

µg/l<10TPH C10-C12 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<15TPH C12-C16 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<15TPH (C16-C21) a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l46TPH C21-C30 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<20TPH C30-C35 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<20TPH C35-C40 a)*Internal Method TerrAttesT

µg/l<100S:a TPH (C10-C40) a)*Internal Method TerrAttesT29%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 6 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Analytico (Barneveld), NETHERLANDS

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 7 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2016-11-14 1 (2)

KOMMUNSTYRELSEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2016/219

§ 224 Detaljplan för Sjunnerup 2:9 med flera 
verksamhetsområde N södra delen, samt 
för  del av Ekeröd 6:4 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Godkänna detaljplanen för verksamhetsområde Nord, södra delen, Sjunnerup 2:9 m.fl. 
samt för Ekeröd 6:4 för samråd.

2. Plankostnader ska ingå vid köp av fastighet.

Ärendebeskrivning
Samrådsförslaget har utformats efter planuppdrag 2014-11-13 § 180 och enligt utvidgat, 
nytt planuppdrag (Ksau 2016-04-25 och KS 2016-05-09). Fastigheternas stora djup, enligt 
gällande detaljplan som vann laga kraft 2012-02-02 och vars genomförandetid går ut 
2022-02-02, bedömdes av samhällsbyggnadschef Rolf Carlsson i skrivelse till 
Kommunstyrelsen i november 2014, som icke ändamålsenliga, vilket gör tomterna mindre 
attraktiva. Planen skulle enligt KS beslut 2014-11-13 § 180 föregås av miljöutredning med 
grundvattenundersökningar vilka nu tagits fram av PQ Geoteknik & Miljö AB 2016-09-27. 
Vilken nu är utförd.

Ny placering av vägar, vändplatser och tomter inom verksamhetsområde Nord, södra 
delen föreslås. Uppdraget innebär också att ett område som avsatts som vägreservat i 
gällande detaljplan som vann laga kraft 1974-12-23, och som nu enligt Trafikverket inte är 
aktuellt, föreslås omvandlas till verksamhetsmark.

Beslutsunderlag
1. Godkännande för samråddp för del av Verksamhetsområde Nord södra delen samt för 
Ekeröd 6_4.docx<!--?xml:namespace prefix = ”o” ns = ”urn:schemas-microsoft-
com:office:office” /-->
2. UTKAST Illustrationskarta_Verksamhetsomr N södra Ksau 20161024.pdf
3. UTKAST Plankarta_Verksamhetsomr N södra Ksau 20161024_2.pdf
4. D136_Höör_Nordsågen_Miljöteknisk undersökning_160927_BINDER.pdf
5. Kommunstyrelsen 2016-05-09 (2016-05-09 KS §91).doc
6. Planuppdrag Verksamhetsområde Nord, södra delen m Ekerod 6_4 Ksau 
20160425.pdf
7. Utdrag.doc (Kommunstyrelsens beslut om planuppdrag 2014-11-13 § 180)
8. Utdrag.doc ( Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2014-10-30 § 212)
9. Skrivelse ”Verksamhetsområde Nord - detaljplan”, från samhällsbyggnadschef Rolf 
Carlsson, 2014-10-21
10. UTKAST_Planbeskrivning_Sjunnerup 2_9  m fl_Verksomr N s och Ekerod 6_4_Ksau 
20161024_2.pdf



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2016-11-14 2 (2)

KOMMUNSTYRELSEN

Justerande Utdragsbestyrkande

11. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-10-24 (2016-10-24 KSAU §301).doc
_____



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2016-10-24 1 (2)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2016/219

§ 301 Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl  
verksamhetsområde N södra delen, samt 
för  del av Ekeröd 6:4 

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Godkänna detaljplanen för verksamhetsområde Nord, södra delen, Sjunnerup 2:9 m.fl. 
samt för Ekeröd 6:4 för samråd.

2. Plankostnader ska ingå vid köp av fastighet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

Planen ska ändras så att ett område som avsatts som vägreservat för framtida väg i 
gällande detaljplan som vann laga kraft 2012-02-02, ändras till naturmark.

Ärendebeskrivning
Samrådsförslaget har utformats efter planuppdrag 2014-11-13 § 180 och enligt utvidgat, 
nytt planuppdrag (Ksau 2016-04-25 och KS 2016-05-09). Fastigheternas stora djup, enligt 
gällande detaljplan som vann laga kraft 2012-02-02 och vars genomförandetid går ut 
2022-02-02, bedömdes av samhällsbyggnadschef Rolf Carlsson i skrivelse till 
Kommunstyrelsen i november 2014, som icke ändamålsenliga, vilket gör tomterna mindre 
attraktiva. Planen skulle enligt KS beslut 2014-11-13 § 180 föregås av miljöutredning med 
grundvattenundersökningar vilka nu tagits fram av PQ Geoteknik & Miljö AB 2016-09-27 
vilken nu är utförd.

Ny placering av vägar, vändplatser och tomter inom verksamhetsområde Nord, södra 
delen föreslås. Uppdraget innebär också att ett område som avsatts som vägreservat i 
gällande detaljplan som vann laga kraft 1974-12-23, och som nu enligt Trafikverket inte är 
aktuellt, föreslås omvandlas till mark för verksamheter.

Yrkanden
Fredrik Hanell (MP) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

Planen ska ändras så att ett område som avsatts som vägreservat i gällande detaljplan 
som vann laga kraft 2012-02-02, ändras till naturmark.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag från planarkitekten samt ett tilläggsförslag 
från Fredrik Hanell (MP). Ordföranden frågar kommunstyrelsens arbetsutskott om 
förslagen bifalls och finner att så sker.

Beslutsunderlag



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2016-10-24 2 (2)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

1. Godkännande för samråddp för del av Verksamhetsområde Nord södra delen samt för 
Ekeröd 6_4.docx<!--?xml:namespace prefix = ”o” ns = ”urn:schemas-microsoft-
com:office:office” /-->
2. UTKAST Illustrationskarta_Verksamhetsomr N södra Ksau 20161024.pdf
3. UTKAST Plankarta_Verksamhetsomr N södra Ksau 20161024_2.pdf
4. D136_Höör_Nordsågen_Miljöteknisk undersökning_160927_BINDER.pdf
5. Kommunstyrelsen 2016-05-09 (2016-05-09 KS §91).doc
6. Planuppdrag Verksamhetsområde Nord, södra delen m Ekerod 6_4 Ksau 
20160425.pdf
7. Utdrag.doc (Kommunstyrelsens beslut om planuppdrag 2014-11-13 § 180)
8. Utdrag.doc ( Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2014-10-30 § 212)
9. Skrivelse ”Verksamhetsområde Nord - detaljplan”, från samhällsbyggnadschef Rolf 
Carlsson, 2014-10-21
10. UTKAST_Planbeskrivning_Sjunnerup 2_9  m fl_Verksomr N s och Ekerod 6_4_Ksau 
20161024_2.pdf
_____



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2016-05-09 1 (2)

KOMMUNSTYRELSEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2016/219

§ 91 Detaljplanen för Sjunnerup 2:9 m fl, del av 
verksamhetsområde Nord, södra delen 
samt för Ekeröd 6:4

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Planuppdrag lämnas för att upprätta detaljplan för ändring av detaljplanen för 
Verksamhetsområde Nord, södra delen, Sjunnerup 2:9 m.fl. samt för Ekeröd 6:4. Gränsen 
i norr ändras så att den mark som reserverats för framtida väg inte omfattas av 
planuppdraget, se bilaga § 91.

2. Genomförande av planförslaget kan inte antas medföra betydande miljöpåverkan.

3. Planarbetet ska ske med standardförfarande.

4. Planarbetet bedöms kunna avslutas 2016.

 

Ärendebeskrivning
Nu gällande detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, södra delen vann laga kraft 
2012-02-02. Under hösten och vintern 2012 färdigställdes breddning av och 
vänstersvängfält på riksväg 23 samt infartsdelen (ca 120 meter) av Barkvägen 
färdigställdes för att i ett första utbyggnadssteg trafiksäkra anslutningsväg till de redan 
etablerade verksamheterna.

I den gällande planen är fortsättningen på Barkvägen (ca 260 meter) som avslutas med 
en vändplan placerad parallellt mellan riksväg 23 och södra stambanan. Tomtdjupet 
mellan Barkvägen och riksväg 23 är ca 110 meter och mellan Barkvägen och södra 
stambanan ca 70 meter. Tomtdjupen är inte ändamålsenliga varför planen beslutats att 
ändras (KS 2014-11-13). Planen skulle föregås av miljöutredning med 
grundvattenundersökningar vilka pågår vid detta tillfälle, våren 2016.

Planuppdraget innebär en ny placering av vägar, vändplatser och tomter inom 
Verksamhetsområde Nord, södra delen. Uppdraget innebär också att ett område som 
avsatts som vägreservat i gällande detaljplan som vann laga kraft 1974-12-23, och som 
nu enligt Trafikverket inte är aktuellt, omvandlas till tomtmark för verksamhet.

Yrkanden
Stefan Lissmark (S) föreslår att plangränsen i norr ändras så att mark som reserverats för 
väg inte ska tas med i planförslaget. 



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2016-05-09 2 (2)

KOMMUNSTYRELSEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag och Stefan Lissmarks (S) förslag. Ordföranden frågar 
kommunstyrelsen om förslagen kan bifallas och finner att kommunstyrelsen beslutat att 
bifalla Stefan Lissmarks (S) förslag.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-25 § 106
2. Tjänsteskrivelse från Anneli Andersson, 2016-04-12.
3. Planuppdrag, ändring av detaljplan för verksamhetsområde Nord södra delen samt för 
Ekeröd 6:4.
4. Översiktskarta över föreslaget planområde.
_____



 
Planuppdrag, ändring av 

detaljplanen för verksamhetsområde 
Nord södra delen samt för Ekeröd 6:4 

 

KSau 20160425 



Ändring av dp verksamhetsområde Nord södra 
delen Sjunnerup 2:9 m fl. samt för Ekeröd 6:4 

Planområde ca 8,7 ha 
Maximalt 14 tomter 
        + upplagstomt 

Tidigare vägreservat 
görs om till tomtmark 
för verksamhet 

City Gross 

Pumpen 



Gällande dp Laga kraft 2012-02-02 



Utkast till 

planförslag. 

Avvaktar 

miljöutredning . . 



Utkast 

illustrationsplan 

Befintliga 
verksamheter 

Möjliggör ca 4,8 ha 
ny tomtmark för 
verksamheter  



Kommunstyrelsen föreslås besluta  

Att ge Samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att  

• upprätta detaljplan för ändring av detaljplanen för Verksamhetsområde Nord 

södra delen, Sjunnerup 2:9 m fl. samt för Ekeröd 6:4. 

 

• att genomförande av planförslaget inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan 

 

• att planarbetet ska ske med standard förfarande 

 

• att planarbetet bedöms kunna avslutas 2016 

 



Kommunstyrelsen föreslås besluta  

Nu gällande detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, södra delen vann laga kraft 2012-02-02. Under 

hösten och vintern 2012 färdigställdes breddning av och vänstersvängfält på riksväg 23 samt 

infartsdelen (ca 120 meter) av Barkvägen färdigställdes för att i ett första utbyggnadssteg trafiksäkra 

anslutningsväg till de redan etablerade verksamheterna. 

 

I den gällande planen är fortsättningen på Barkvägen (ca 260 meter) som avslutas med en vändplan 

placerad parallellt mellan riksväg 23 och södra stambanan.  Tomtdjupet mellan Barkvägen och riksväg 

23 är ca 110 meter och mellan Barkvägen och södra stambanan ca 70 meter. Tomtdjupen är inte 

ändamålsenliga varför planen beslutats att ändras (KS 2014-11-13). Planen skulle föregås av 

miljöutredning med grundvattenundersökningar vilka pågår vid detta tillfälle, våren 2016.   

 

Planuppdraget innebär en ny placering av vägar, vändplatser och tomter inom Verksamhetsområde 

Nord, södra delen. Uppdraget innebär också att ett område som avsatts som vägreservat i gällande 

detaljplan som vann laga kraft 1974-12-23, och som nu enligt Trafikverket inte är aktuellt, omvandlas till 

tomtmark för verksamhet. 

 

 



TJÄNSTESKRIVELSE

Sida

2017-05-23 1 (2)

SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR
PLAN- OCH GISENHETEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2016/219

Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl Verksamhets- 
område N södra delen, samt för del av Ekeröd 
6:4 i Höör, godkännande för granskning 

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Godkänna detaljplanen för verksamhetsområde Nord, södra delen, Sjunnerup 2:9 m.fl. 
samt för Ekeröd 6:4 för granskning.

2. Godkänna samrådsredogörelsen upprättad 2017-05-23.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-14 KS §224 att godkänna planförslaget för samråd. 
Detaljplanen har därefter varit utställd för samråd under tiden 2017-02-16– 2017-03-09 . 
Vid samrådsmötet den 28 februari deltog 7 personer varav 4 Höörsbor varav 2 grannar 
samt 3 tjänstemän; Samhällsbyggnadschef (del av mötet), mark- och fastighetsstrateg 
samt handläggande planarkitekt. 

Skriftliga yttranden som inkommit från myndigheter, ledningsdragande företag och 
privatpersoner har sammanställts i en samrådsredogörelse och kommenteras där så 
erfordras.”PM regionalt viktiga vägar 170410.pdf”, som är ett utdrag ur pågående 
översiktsplanearbete, utgör underlag till frågan om att exploatera det tidigare 
vägreservatet för ny västlig förbifart för väg 13. Planbeskrivning och plankarta har 
reviderats i vissa avseenden, vilka redogörs i samrådsredogörelsen. 

Syftet är att tillåta bebyggelse av verksamheter som inte är störande, som handel med 
skrymmande varor, småindustri, lager och hantverk samt försäljning kopplad till 
verksamhet. Behovet av skyddsavstånd får inte överstiga 100 meter. 

Byggnaders placering regleras bland annat med skyddsavstånd till Väg 23. Utförande och 
utseende regleras för att skapa en tilltalande utformning i det exponerade läget utifrån 
reklamhänseende och för att skapa en tilltalande infart till Höör norrifrån utmed Väg 23. 
Naturområde avsätts för träd utmed Väg 23.

Inom område avsatt för upplag och lager får skjul och garage uppföras med en reglerad 
placering och utformning för att byggnader inte ska ge ett alltför dominant uttryck från 
järnvägen och i området.

Planförslaget har utformats efter planuppdrag 2014-11-13 § 180 och enligt utvidgat, nytt 



TJÄNSTESKRIVELSE

Sida

2017-05-23 2 (2)

SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR
PLAN- OCH GISENHETEN

Justerande Utdragsbestyrkande

planuppdrag (Ksau 2016-04-25 och KS 2016-05-09). Fastigheternas stora djup, enligt 
gällande detaljplan som vann laga kraft 2012-02-02 och vars genomförandetid går ut 
2022-02-02, bedömdes av samhällsbyggnadschef Rolf Carlsson i skrivelse till 
Kommunstyrelsen i november 2014, som icke ändamålsenliga, vilket gör tomterna mindre 
attraktiva. Planen skulle enligt KS beslut 2014-11-13 § 180 föregås av miljöutredning med 
grundvattenundersökningar vilka nu tagits fram av PQ Geoteknik & Miljö AB 2016-09-27.

Ny placering av vägar, vändplatser och tomter inom verksamhetsområde Nord, södra 
delen föreslås. Uppdraget innebär också att ett område som avsatts som vägreservat i 
gällande detaljplan som vann laga kraft 1974-12-23, och som nu enligt Trafikverket inte är 
aktuellt, föreslås omvandlas till tomtmark. Ett område som anges som vägreservat för väg 
i gällande detaljplan som vann laga kraft 2012-02-02 och som inte heller är aktuellt 
föreslås övergå i natur.

Beslutsunderlag
1. Plankarta_Verksamhetsomr N södra KSau_20170523.pdf
2. Illustrationskarta_Verksamhetsomr N södra KSau_20170523.pd
3. Planbeskrivning_Verksamhetsomr N södra KSau_20170523.pdf
4. Samrådsredogörelse_KSau_20170523
5. PM om regionalt viktiga vägar 170410.pdf
6. D136_Höör_Nordsågen_Miljöteknisk undersökning_160927_BINDER.pdf
7. Kommunstyrelsen 2016-11-14 (2016-05-09 KS §224).doc
8. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-10-24 (2016-10-24 KSAU §301)
9. Kommunstyrelsen 2016-05-09 (2016-05-09 KS §91).doc
10. Utdrag.doc (Kommunstyrelsens beslut om planuppdrag 2014-11-13 § 180)
11. Utdrag.doc ( Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2014-10-30 § 212)
12. Planuppdrag Verksamhetsområde Nord, södra delen m Ekerod 6_4 Ksau 

20160425.pdf
13. Skrivelse ”Verksamhetsområde Nord - detaljplan”, från samhällsbyggnadschef 

Rolf Carlsson, 2014-10-21
14. Tjänsteskrivelse

___



PROTOKOLLSUTDRAG Sida
1 (2)

Sammanträdesdatum
2014-11-13

Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2014/289

§ 180 Ändring detaljplan verksamhetsområde Nord

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar.

1. Samhällsbyggnadssektorn får i uppdrag att, genom enkelt planförfarande, upprätta ett förslag till 
ändring av detaljplan för verksamhetsområde Nord.

2. Samhällsbyggnadssekktorn får i uppdrag att före det att arbetet med att upprätta ett förslag till 
ändring av detaljplan för verksamhetsområde Nord påbörjas genomföra en markundersökning av 
området.

Ärendebeskrivning
Av skrivelse ”Verksamhetsområde Nord - detaljplan”, daterad den 21 oktober 2014, från 
samhällsbyggnadschef Rolf Carlsson framgår följande.

”Nu gällande detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, södra delen vann laga kraft 2012-02-02. 
Under hösten och vintern 2012 färdigställdes breddning av och vänstersvängfält på riksväg 23 samt 
infartsdelen (ca 120 meter) av Barkvägen för att i ett första utbyggnadssteg trafiksäkra anslutningsväg 
till de redan etablerade verksamheterna.

I den gällande planen är fortsättningen på Barkvägen (ca 260 meter) som avslutas med en vändplan 
placerad parallellt mellan riksväg 23 och södra stambanan. 
Tomtdjupet mellan Barkvägen och riksväg 23 är ca 110 meter och mellan Barkvägen och södra 
stambanan ca 70 meter. Området mellan Barkvägen och södra stambanan är till stor del okontrollerat 
uppfyllt med organiskt och oorganiskt material (trä, sågspån, matjord, sågspån, schaktmassor, sten 
mm). Föroreningar i marken kan inte heller uteslutas då bl.a. doppningsprocess med pentaklorfenol 
(PCP) bedrevs under delar av Höörsågens verksamhetstid. Stora nivåskillnader råder mellan 
Barkvägen och södra stambanan bl.a. i området där vändplats placeras. 

Ovanstående förutsättningar kommer, för att färdigställa området enligt gällande detaljplan med färdig 
väg, vändplats och byggbara tomter, att kosta stora summor. Enligt vår bedömning är även tomtdjupen 
icke ändamålsenliga vilket i sin tur gör tomterna mindre attraktiva i gällande detaljplan”.

I skrivelsen föreslår samhällsbyggnadschef Rolf Carlsson att kommunstyrelsen ger 
”Samhällsbyggnadsektor i uppdrag att presentera alternativ placering av vägar, vändplatser och tomter 
för att i senare skede ev. besluta om uppdrag om ny detaljplan, genom enkelt planförfarande, för 
området”.



PROTOKOLLSUTDRAG Sida
2 (2)

Sammanträdesdatum
2014-11-13

Kommunstyrelsen

Justerande Utdragsbestyrkande

Yrkanden
Ordförande Anna Palm (M) yrkar att samhällsbyggnadssektorn får i uppdrag att, genom enkelt 
planförfarande, upprätta ett förslag till ändring av detaljplan för verksamhetsområde Nord, samt att 
samhällsbyggnadssektorn får i uppdrag att före det att arbetet med att upprätta ett förslag till ändring 
av detaljplan för verksamhetsområde Nord påbörjas genomföra en markundersökning av området.

Beslutsordning
Ordförande Anna Palm (M)  lägger fram sitt eget förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med detsamma.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2014-10-30, § 212.
Skrivelse ”Verksamhetsområde Nord - detaljplan”, från samhällsbyggnadschef Rolf Carlsson, 2014-
10-21.
_____



PROTOKOLLSUTDRAG Sida
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Sammanträdesdatum
2014-10-30

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2014/289

§ 212 Ändring detaljplan verksamhetsområde Nord

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta.

Samhällsbyggnadssektorn får i uppdrag att presentera alternativ placering av vägar, vändplatser och 
tomter för att i senare skede eventuellt besluta om uppdrag om ny detaljplan, genom enkelt 
planförfarande, för området.

Ärendebeskrivning
Av skrivelse ”Verksamhetsområde Nord - detaljplan”, daterad den 21 oktober 2014, från 
samhällsbyggnadschef Rolf Carlsson framgår följande.

”Nu gällande detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, södra delen vann laga kraft 2012-02-02. 
Under hösten och vintern 2012 färdigställdes breddning av och vänstersvängfält på riksväg 23 samt 
infartsdelen (ca 120 meter) av Barkvägen för att i ett första utbyggnadssteg trafiksäkra anslutningsväg 
till de redan etablerade verksamheterna.

I den gällande planen är fortsättningen på Barkvägen (ca 260 meter) som avslutas med en vändplan 
placerad parallellt mellan riksväg 23 och södra stambanan. 
Tomtdjupet mellan Barkvägen och riksväg 23 är ca 110 meter och mellan Barkvägen och södra 
stambanan ca 70 meter. Området mellan Barkvägen och södra stambanan är till stor del okontrollerat 
uppfyllt med organiskt och oorganiskt material (trä, sågspån, matjord, sågspån, schaktmassor, sten 
mm). Föroreningar i marken kan inte heller uteslutas då bl.a. doppningsprocess med pentaklorfenol 
(PCP) bedrevs under delar av Höörsågens verksamhetstid. Stora nivåskillnader råder mellan 
Barkvägen och södra stambanan bl.a. i området där vändplats placeras. 

Ovanstående förutsättningar kommer, för att färdigställa området enligt gällande detaljplan med färdig 
väg, vändplats och byggbara tomter, att kosta stora summor. Enligt vår bedömning är även tomtdjupen 
icke ändamålsenliga vilket i sin tur gör tomterna mindre attraktiva i gällande detaljplan”.

I skrivelsen föreslår samhällsbyggnadschef Rolf Carlsson att kommunstyrelsen ger 
”Samhällsbyggnadsektor i uppdrag att presentera alternativ placering av vägar, vändplatser och tomter 
för att i senare skede ev. besluta om uppdrag om ny detaljplan, genom enkelt planförfarande, för 
området”.

Beslutsunderlag
Skrivelse ”Verksamhetsområde Nord - detaljplan”, från samhällsbyggnadschef Rolf Carlsson, 2014-
10-21.
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Sammanträdesdatum
2014-10-30

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

Justerande Utdragsbestyrkande

_____



INFORMATIONSÄRENDE

Datum Diarienummer Sida
2014-10-21 XXX 2014/999 1 (1)

SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR

Verksamhetsområde Nord - detaljplan

Bakgrund
Nu gällande detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, södra delen vann laga kraft 2012-02-02. 
Under hösten och vintern 2012 färdigställdes breddning av och vänstersvängfält på riksväg 23 samt 
infartsdelen (ca 120 meter) av Barkvägen för att i ett första utbyggnadssteg trafiksäkra anslutningsväg 
till de redan etablerade verksamheterna.

Yttrande

I den gällande planen är fortsättningen på Barkvägen (ca 260 meter) som avslutas med en vändplan 
placerad parallellt mellan riksväg 23 och södra stambanan. 

Tomtdjupet mellan Barkvägen och riksväg 23 är ca 110 meter och mellan Barkvägen och södra 
stambanan ca 70 meter. Området mellan Barkvägen och södra stambanan är till stor del okontrollerat 
uppfyllt med organiskt och oorganiskt material (trä, sågspån, matjord, sågspån, schaktmassor, sten 
mm). Föroreningar i marken kan inte heller uteslutas då bl.a. doppningsprocess med pentaklorfenol 
(PCP) bedrevs under delar av Höörsågens verksamhetstid. Stora nivåskillnader råder mellan 
Barkvägen och södra stambanan bl.a. i området där vändplats placeras. 

Ovanstående förutsättningar kommer, för att färdigställa området enligt gällande detaljplan med färdig 
väg, vändplats och byggbara tomter, att kosta stora summor. Enligt vår bedömning är även tomtdjupen 
icke ändamålsenliga vilket i sin tur gör tomterna mindre attraktiva i gällande detaljplan. 

FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunstyrelsen föreslås besluta

att ge Samhällsbyggnadsektor i uppdrag att presentera alternativ placering av vägar, vändplatser och 
tomter för att i senare skede ev. besluta om uppdrag om ny detaljplan, genom enkelt planförfarande, 
för området.

2013-10-30

Rolf Carlsson
Samhällsbyggandschef
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2016/219

§ 185 Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl  
Verksamhetsområde N södra delen, samt 
för  del av Ekeröd 6:4, godkännande för 
granskning

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Godkänna samrådsredogörelsen upprättad 2017-05-22.

2. Detaljplanen för verksamhetsområde Nord, södra delen, Sjunnerup 2:9 m.fl. samt för 
Ekeröd 6:4 ställs ut för granskning.

3. Detaljplanen övergår till utökat planförfarande.

 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-14 KS §224 att godkänna planförslaget för samråd. 
Detaljplanen har därefter varit utställd för samråd under tiden 2017-02-16– 2017-03-09 . 
Vid samrådsmötet den 28 februari deltog 7 personer varav 4 Höörsbor varav 2 grannar 
samt 3 tjänstemän; Samhällsbyggnadschef (del av mötet), mark- och fastighetsstrateg 
samt handläggande planarkitekt.

Skriftliga yttranden som inkommit från myndigheter, ledningsdragande företag och 
privatpersoner har sammanställts i en samrådsredogörelse och kommenteras där så 
erfordras.”PM regionalt viktiga vägar 170410.pdf”, som är ett utdrag ur pågående 
översiktsplanearbete, utgör underlag till frågan om att exploatera det tidigare 
vägreservatet för ny västlig förbifart för väg 13. Planbeskrivning och plankarta har 
reviderats i vissa avseenden, vilka redogörs i samrådsredogörelsen.

Syftet är att tillåta bebyggelse av verksamheter som inte är störande, som handel med 
skrymmande varor, småindustri, lager och hantverk samt försäljning kopplad till 
verksamhet. Behovet av skyddsavstånd får inte överstiga 100 meter.

Byggnaders placering regleras bland annat med skyddsavstånd till Väg 23. Utförande och 
utseende regleras för att skapa en tilltalande utformning i det exponerade läget utifrån 
reklamhänseende och för att skapa en tilltalande infart till Höör norrifrån utmed Väg 23. 
Naturområde avsätts för träd utmed Väg 23.

 

Inom område avsatt för upplag och lager får skjul och garage uppföras med en reglerad 
placering och utformning för att byggnader inte ska ge ett alltför dominant uttryck från 
järnvägen och i området.
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Planförslaget har utformats efter planuppdrag 2014-11-13 § 180 och enligt utvidgat, nytt 
planuppdrag (Ksau 2016-04-25 och KS 2016-05-09). Fastigheternas stora djup, enligt 
gällande detaljplan som vann laga kraft 2012-02-02 och vars genomförandetid går ut 20

Beslutsunderlag
1. Plankarta_Verksamhetsomr N södra KSau_20170523.pdf
2. Illustrationskarta_Verksamhetsomr N södra KSau_20170523.pd
3. Planbeskrivning_Verksamhetsomr N södra KSau_20170523.pdf
4. Samrådsredogörelse_KSau_20170523
5. PM om regionalt viktiga vägar 170410.pdf
6. D136_Höör_Nordsågen_Miljöteknisk undersökning_160927_BINDER.pdf
7. Kommunstyrelsen 2016-11-14 (2016-05-09 KS §224).doc
8. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-10-24 (2016-10-24 KSAU §301)
9. Kommunstyrelsen 2016-05-09 (2016-05-09 KS §91).doc
10. Utdrag.doc (Kommunstyrelsens beslut om planuppdrag 2014-11-13 § 180)
11. Utdrag.doc ( Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2014-10-30 § 212)
12. Planuppdrag Verksamhetsområde Nord, södra delen m Ekerod 6_4 Ksau 
20160425.pdf
13. Skrivelse ”Verksamhetsområde Nord - detaljplan”, från samhällsbyggnadschef Rolf 
Carlsson, 2014-10-21
14. Tjänsteskrivelse
_____
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