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Kommunstyrelsen

Tid: 2022-10-10, kl. 19:00

Plats: Bergaholm

Ärenden:

1 Anmälningar
- KSAU minnesanteckningar 2022-09-26
- Protokoll KSTU 2022-09-28

2 Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts, kv 2

3 Detaljplan för Uttringe 1:12 m.fl. (Västra Garnudden) dp 80-81

4 Taxa plan- och bygglagen

5 Rabatt på bygglovsavgift för solceller

6 Sammanträdesplan 2023

7 Begravningsförrättare i Salems kommun

Rickard Livén (M) Elina Peronius
Ordförande Sekreterare

https://drive.google.com/drive/folders/1UTrDIsm8hKhjqQYB18mbYEzC-Gd3Jzxr
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Gruppmöten

Borgerliga gruppen

Måndag 2022-10-10  kl 18.00
Konferensrum Bergaholm

Socialdemokraterna

Måndag 2022-10-10  kl 17.30
Konferensrum Lideby

Kaffe och smörgås serveras från klockan 17.00 i lunchrummet.
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§ XX KS/2022:20

Anmälningsärenden

Anmälningar
- KSAU minnesanteckningar 2022-09-26
- Protokoll KSTU 2022-09-28

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

______________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

https://drive.google.com/drive/folders/1UTrDIsm8hKhjqQYB18mbYEzC-Gd3Jzxr
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Kommunstyrelsen

Nr. 2

§ XX KS/2022:337

Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS, 2:a
kvartalet 2022 som ej verkställts

Kommunerna har enligt 16 kapitlet 6 f § SoL (socialtjänstlagen)*, 28 f § LSS (lag om stöd och

service till vissa funktionshindrade)** samt 16 kapitlet 6h § SoL*** skyldighet att rapportera

gynnande beslut som inte verkställts. Rapporteringen avser ÄO (äldreomsorg), OF (omsorg till

personer med funktionsnedsättning) och IFO (individ- och familjeomsorg).

Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde 2022-09-05 § 70 och beskrivs i
socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterat 2022-08-17.

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av gynnande
beslut enligt SoL och LSS, 2:a kvartalet 2022 som ej verkställts.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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2022-

Socialförvaltningen
Lena Persson
Systemförvaltare

Socialnämnden

Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS, 2:a
kvartalet 2022 som ej verkställts

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av gynnande
beslut enligt SoL och LSS, 2:a kvartalet 2022 som ej verkställts.

Ärendet

Kommunerna har enligt 16 kapitlet 6 f § SoL (socialtjänstlagen)*, 28 f § LSS (lag om stöd

och service till vissa funktionshindrade)** samt 16 kapitlet 6h § SoL*** skyldighet att

rapportera gynnande beslut som inte verkställts. Rapporteringen avser ÄO (äldreomsorg),

OF (omsorg till personer med funktionsnedsättning) och IFO (individ- och familjeomsorg).

Socialnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera

● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, som inte

verkställts tre månader från dagen för beslut.

● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, där

verkställigheten avbrutits och inte verkställts inom tre månader från datum för

avbrott.

● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, som avslutats

av annan anledning utan att verkställas.

● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, som tidigare
rapporterats som ej verkställda men som senare har verkställts.

Socialnämnden rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg, revisorer och
fullmäktige att för perioden 2022-04-01 - 2022-06-30 finns fem (5) gynnande beslut som
ej verkställts att rapportera (se bilaga).

För perioden finns inga (0) avbrott i verkställigheten där biståndet inte åter verkställts
inom 3 månader att rapportera (se bilaga).

För perioden finns inga (0) gynnande beslut som avslutats av annan anledning utan att
verkställas att rapportera (se bilaga)
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För perioden finns två (2) gynnande beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda
men som nu verkställts (se bilaga).

Jenny Thorsell Lena Persson
Socialchef Systemförvaltare

Bilaga:
Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS, 2:a kvartalet 2022 som ej verkställts

Delges
Akten
Biblioteket
Revisorer
Kommunfullmäktige
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Lagtexter
*Socialtjänstlagen 16 kap. 6 f§
Rapporteringsskyldighet
6 f § Socialnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till de revisorer som
avses i 3 kap. 10 § kommunallagen (2017:725) rapportera alla gynnande nämndbeslut
enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För
varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet
gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Socialnämnden ska vidare dels till Inspektionen för vård och omsorg, dels till revisorerna
rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts på nytt
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. För varje beslut ska nämnden
ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat
uppge skälen för dröjsmålet.

Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal. Lag (2017:742).

**Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 28 f §
Rapporteringsskyldighet
28 f § En nämnd som avses i 22 § ska till Inspektionen för vård och omsorg och till de
revisorer som avses i 3 kap. 10 § kommunallagen (2017:725) rapportera alla gynnande
nämndbeslut enligt 9 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet.
För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats
beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Nämnden ska vidare dels till Inspektionen för vård och omsorg, dels till revisorerna
rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 9 § som inte har verkställts på nytt inom tre
månader från den dag då verkställigheten avbröts. För varje beslut ska nämnden ange
tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt kortfattat uppge
skälen för dröjsmålet.

Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal. Lag (2017:735).

***Socialtjänstlagen 16 kap. 6 h §
6 h § Socialnämnden skall till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre månader
från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa
beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Nämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts på nytt inom tre
månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden skall vidare ange vilka typer
av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive
beslut.
Rapportering enligt denna paragraf skall ske en gång per kvartal. Lag (2006:495).

https://lagen.nu/2001:453#K16P6fS1
https://lagen.nu/2017:725#K3P10
https://lagen.nu/2001:453#K4P1
https://lagen.nu/2001:453#K4P1
https://lagen.nu/2001:453#L2017:742
https://lagen.nu/1993:387#P28fS1
https://lagen.nu/1993:387#P22
https://lagen.nu/2017:725#K3P10
https://lagen.nu/1993:387#P9
https://lagen.nu/1993:387#P9
https://lagen.nu/1993:387#L2017:735
https://lagen.nu/2001:453#K16P6hS1
https://lagen.nu/2001:453#K4P1
https://lagen.nu/2001:453#K4P1
https://lagen.nu/2001:453#L2006:495


Bilaga 1

2022-08-17

SN/2022:119

Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS som inte verkställts inom 3 månader från

beslutsdatum, 2:a kvartalet 2022

Datum för beslut       Typ av bistånd Antal kalenderdagar                                          Orsak/kommentar Kön

sedan beslut

2022-01-21 Särskilt boende enligt 4 kap. 1 § SoL 160 1A och 3B. Har erbjudits extern plats 2022-04-21 tackat nej
2022-04-27 samt 2022-08-01 men tackat nej samma dag.
Erbjudits extern plats 2022-08-03, tackat nej 2022-08-09

K

2022-03-25 Särskilt boende enligt 4 kap. 1 § SoL 97 1A och 3B. Erbjöds extern plats 2022-05-31 och tackade ja
2022-06-26. Verkställdes 2022-06-30

K

2022-02-01 Särskilt boende enligt 4 kap. 1 § SoL 149 1C och 3B och C. Verkställdes 2022-05-09 M

2022-01-19 Särskilt boende enligt 4 kap. 1 § SoL 162 1A och 3B. Verkställdes internt 2022-06-23 K

2022-03-01 Särskilt boende enligt 4 kap. 1 § SoL 121 1A och 3B. Har erbjudits extern plats 2022-06-21 men tackat
nej 2022-06-23. Har skrivit kontrakt på Söderby park
2022-08-15

K

Rapportering av avbrott i verkställigheten där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader från

datum för avbrott

Datum              Datum                     Typ av bistånd                            Antal kalenderdagar                              Orsak/kommentar                                                                   Kön

för beslut         för avbrott sedan avbrott

1



Rapportering av gynnande beslut som avslutats av annan anledning utan att verkställas

Datum               Datum                  Typ av bistånd                             Antal kalenderdagar                               Orsak/kommentar                                                                   Kön

för beslut          för avslut                                                                 mellan beslut och avslut

Rapportering av gynnande beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda men som nu

verkställts

Datum Datum                     Typ av bistånd                          Antal kalenderdagar                              Orsak/kommentar                                                                    Kön

för beslut         för verkställighet                                                   mellan beslut och verkställighet

2021-12-23 2022-04-20 Kontaktperson 9 § 4. LSS 118 1E. Tagit tid att rekrytera uppdragstagare. M

2021-06-08 2022-05-17 Korttidstillsyn för
skolungdom enligt 9 § 7 p,
LSS*

343 1B. Ingen har utförare funnits. Erbjudande om plats har gått ut
till den enskilde i januari. Den enskilde har fått extern plats
2022-05-17.

M

Något av nedanstående alternativ ska redovisas under orsak/kommentarer i form av kombination 1-4 samt bokstav a-h. Ex 1a = Hos
kommunen, saknar plats.

● Hos kommunen (1)
- a: Saknar plats (ex. har kö, behov av/pågående sanering/renovering/ ombyggnation)
- b: Otydlighet eller brister i den egna organisationen (ex. tekniska system, ansvar, interna arbetet)
- c: Otydlighet eller brister i kommunikationen mellan kommun och den enskilde  Personalrelaterade skäl (ex. stor omsättning, långvarig sjukdom,

rekryteringsproblem, arbetsmiljöproblem)

2



- d: Verksamheten förändrad/stängd  Ny utredning pågår/kommunen utreder den enskildes förslag
- e: Annat. Används ENDAST om inte ovanstående alternativ passar (obligatoriskt att fylla i)

● Utanför kommunen (2)
- a: Sanering/renovering/ombyggnad inte klar pga yttre omständigheter
- b: Byggplaner överklagade
- c: Insatsen är beroende av godkännande från annan aktör/myndighet
- d: Annan huvudman har ansvaret (t.ex. annan kommun, hälso- och sjukvården, kriminalvården)
- e: Annat. Används ENDAST om inte ovanstående alternativ passar (obligatoriskt att fylla i).

● Hos den enskilde (3)
- a: Hälsotillståndet är/har varit ett hinder merparten av väntetiden
- b: Specifika önskemål om boende/områden/personal/utförare/verksamhet/ uppstart är i behov av lång introduktion/uppstart
- c: Är i behov av externt boende/placering/utförare
- d: Medverkar inte till verkställighet (lämnar inte nycklar, svarar eller öppnar inte, kommer inte på möten, behöver motiveras etc.)
- e: Har inte bekräftat erbjudandet
- f: Har inte valt utförare - LOV
- g: Arbetsmiljöproblem relaterade till den enskilde
- h: Annat. Används ENDAST om inte ovanstående alternativ passar (obligatoriskt att fylla i).

● Den enskilde har tackat nej med anledning av: (4)
- a: Tillfällig vistelse på annan ort
- b: Är inte nöjd med erbjudande om boende/område/personal/utförare/ verksamhet/uppstart
- c: Är rädd för smittspridning
- d: Att den enskilde och/eller företrädare/anhörig är tveksam till beviljat bistånd/insats.
- e: Hälsotillståndet är/har varit ett hinder merparten av väntetiden.
- f: Annat. Används ENDAST om inte ovanstående alternativ passar (obligatoriskt att fylla i).

3
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Kommunstyrelsen

Nr. 3

§ XX KS/2022:359

Detaljplan för Uttringe 1:12 mfl (Västra Garnudden) dp 80-81

Kommunstyrelsen beslutade den 15 maj 2019 § 57 att ge Bygg- och miljönämnden i
uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Uttringe 1:12 m fl för att möjliggöra en ny
dagvattendamm och våtmark. Detaljplanen tas fram med utökat förfarande och  var ute
på samråd under sommaren 2021.

Våtmarken är en kompensationsåtgärd som Länsstyrelsen har ålagt Salems kommun att
genomföra för att projektet Södra Hallsta ska möjliggöras. Inom planområdet för Södra
Hallsta planeras en befintlig våtmark att exploateras, vilket Salems kommun behöver
kompensera för genom att anlägga en ny våtmark på en annan lämplig plats i
kommunen. I Länsstyrelsens beslut framgår att ytan för våtmarken inte ska understiga 1
hektar. Eftersom den ursprungliga dispensen gått ut har kommunen beviljats förlängd
dispens från Länsstyrelsen för avvattningen av våtmarken i Södra Hallsta. Efter att
detaljplanen varit ute på samråd har en komplettering av den miljötekniska
markundersökningen gjorts, inloppet har fått en ny föreslagen dragning och
planområdesgränsen har modifierats. Plankartan och planbeskrivningen har reviderats.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanen kan ställas ut för
granskning.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat 2022-09-08.

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att sända planförslaget till detaljplan för Västra Garnudden, plan
nr 80-81, på granskning med utökat förfarande.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Jonas Hanifi
Planarkitekt

Kommunstyrelsen

Detaljplan för Uttringe 1:12 mfl (Västra Garnudden) dp
80-81

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att sända planförslaget till detaljplan för Västra

Garnudden, plan nr 80-81, på granskning med utökat förfarande.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 15 maj 2019 § 57 att ge Bygg- och miljönämnden i
uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Uttringe 1:12 m fl för att möjliggöra en ny
dagvattendamm och våtmark. Detaljplanen tas fram med utökat förfarande och  var
ute på samråd under sommaren 2021.

Våtmarken är en kompensationsåtgärd som Länsstyrelsen har ålagt Salems kommun
att genomföra för att projektet Södra Hallsta ska möjliggöras. Inom planområdet för
Södra Hallsta planeras en befintlig våtmark att exploateras, vilket Salems kommun
behöver kompensera för genom att anlägga en ny våtmark på en annan lämplig plats
i kommunen. I Länsstyrelsens beslut framgår att ytan för våtmarken inte ska
understiga 1 hektar. Eftersom den ursprungliga dispensen gått ut har kommunen
beviljats förlängd dispens från Länsstyrelsen för avvattningen av våtmarken i Södra
Hallsta. Efter att detaljplanen varit ute på samråd har en komplettering av den
miljötekniska markundersökningen gjorts, inloppet har fått en ny föreslagen dragning
och planområdesgränsen har modifierats. Plankartan och planbeskrivningen har
reviderats. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanen kan
ställas ut för granskning.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 15 maj 2019 § 57 att ge Bygg- och miljönämnden i
uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Uttringe 1:12 m fl för att möjliggöra
restaurering av våtmark. Detaljplanen upprättas med utökat förfarande PBL (SFS
2010:900) 5 kap 7 §, i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. Planområdet ligger ca
500 m sydost om Rönninge centrum och angränsar till Garnuddens naturreservat.

Våtmarken är en kompensationsåtgärd som Länsstyrelsen har ålagt Salems kommun
att genomföra för att projektet Södra Hallsta ska möjliggöras. Inom planområdet för
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Södra Hallsta planeras en befintlig våtmark att markavvattnas, vilket Salems kommun
behöver kompensera för genom att anlägga en ny våtmark på en annan lämplig plats
i kommunen.

Utformning av våtmarksområdet

Olika områden har utretts för anläggande av våtmark och västra Garnudden
bedömdes vara den mest lämpliga platsen för detta. Genom området passerar allt
vatten från Flatens avrinningsområde, vilket innebär att stora mängder fosfor kan
renas innan vattnet når Uttran.

Området  ligger mellan Garnuddens naturreservat och bostadsområdet Fiskarudden
och utgörs av ett tätvuxet och otillgängligt skogsområde. Konsulter från
Ekologigruppen har gjort en fördjupad utredning av området. Dagvattnet till dammen
ska ledas från Flatenbäcken som får ett nytt utlopp och viker av söderut genom
Tunadals koloniområde och under Garnuddsvägen innan vattnet når dammen.
Dagvattendammen anläggs med varierande djup för att sänka vattnets hastighet och
främja sedimentation. Dammen ska anläggas med en avlång form för en effektivare
användning av vattenytan. I dammens södra ände når vattnet sedan en stor
översilningsyta som tillsammans med dammen ger goda förutsättningar för en
effektiv rening av vattnet utan att negativ påverkan sker på befintliga naturvärden.

Den gamla bäckfåran som utgör den sista sträckan i Flatenbäckens dragning behålls
för att kunna avbörda högflöden, som vid snösmältning eller stora mängder regn. På
så sätt minskar risken för översvämningar.

Storleken på den föreslagna våtmarken kommer likt naturliga våtmarker att variera
beroende av årstid men i grova drag är dagvattendammens yta 4370 m² och
översilningsytan är 5690 m² vilket tillsammans ger ett totalt våtmarksområde på drygt 1
hektar i enlighet med Länsstyrelsens villkor om kompensationsåtgärd för markavvattning i
Södra Hallsta.
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Bild 1. Kartan visar de olika naturvärdesklasserna inom planområdet

Schaktmassorna från dagvattendammen föreslås återanvändas i planområdet som
vallar (se bild 2). På så sätt hindras vattnet från översilingsmarken att ta smitvägar
tillbaka till Flatenbäcken och kostnader för bortfraktning av massor undviks (se tabell
nedan). Vallarna föreslås placeras på platser inom planområdet som inte har de
högsta naturvärdena. Valet av masshantering beror på hur pass förorenade massorna
är. Genomförda provtagningar visar på viss föroreningshalt i marken. För att avgöra
om massorna kan återanvändas inom planområdet behöver en provtagning göras
genom att sätta ut många provtagningspunkter med täta intervall på ytan där
dammen ska anläggas. Detta görs innan grävning i dammen sker.

Utifrån de provtagningar som genomfört i området bedöms planförslaget kunna ge
goda förutsättningar att både uppfylla Länsstyrelsens villkor om
kompensationsåtgärd och att minska föroreningsbelastningen på Uttran så att
miljökvalitetsnormer kan nås.
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Bild 2. Illustrationsbild över förslaget

Tillgänglighetskapande åtgärder

För att öka tillgängligheten i området har konsulterna tillsammans med kommunens
tjänstepersoner kommit fram till att det skulle vara motiverat att ordna
tillgänglighetsskapande åtgärder för friluftslivet i samband med våtmarksprojektet.
Området kan sammanlänka Fiskarudden med naturreservatet genom anordnandet av
kortare promenadstråk. Området kommer att få en öppnare karaktär när
dagvattendammen och våtmarken anläggs. Genom att anlägga nya gångstråk på
upphöjda träspänger skulle en trevlig och inbjudande miljö kunna skapas.  Dessa kan
skapa förutsättningar för kulturella ekosystemtjänster som rekreation,
naturpedagogik och hälsa i en bostadsnära naturmiljö som idag till största delen är
mycket svårframkomlig. Genom att anlägga en tillgänglig stig med kompletterande
spänger där det är blött kan även personer med rörelsehinder få uppleva
våtmarksområdet.

Tre entréer skapas, en från Bintebovägen och två från stigen som går parallellt med
Flatenbäcken. Dessa entréer knyts ihop via de nya stigarna och spängerna som
skapas i området. Tillsammans med skyltar ska dessa tydliga entréer visa vägen för de
som vistas i området. Skyltar placeras även ut för att förmedla platsens naturvärden
vid sumpskogen och faunadepåer. Sittplatser i form av sittbänkar och sittstockar
placeras ut. En träbrygga ska anläggas intill dammen för att tillgängliggöra vattnet.
Från bryggan kan barngrupper från skolor och förskolor att kunna iaktta grodlek och
yngel, håva vattenorganismer och lära sig om vattenrening.
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Bild 3. Exempel på en tillgänglighetsanpassad spång med avåkningsskydd

Idag är strandskyddet upphävt inom planområdet, det återinträder 100 meter från

Uttrans strandkant och från Flatenbäcken. För genomförande av åtgärderna i

planförslaget förutsätts att strandskyddet förblir upphävt från Flatenbäcken. Detta går att

motivera med 3:e och 5:e skälet för upphävande av strandskydd som anges i miljöbalken

kap 7 §18. Bedömningen är att intresset av åtgärderna i planförslaget väger tyngre än

strandskyddsintresset.

Samråd

Detaljplanen har varit ute på samråd under 17 juni - 31 augusti 2021. Under
samrådstiden inkom ca 40 yttranden från remissinstanser och allmänheten.

Inkomna synpunkter från allmänheten

Ett flertal privatpersoner uttrycker önskemål om att bygga padelbanor i eller i
anslutning till planområdet. Dessa önskemål bedöms inte som relevanta att beakta
då de skulle ta våtmark eller naturmark i anspråk och strida mot planens syfte. Tre
privatpersoner samt Friluftsfrämjandet uttryckt önskemål om att bygga en gångbana
parallellt med Bintebovägen då sikten i kurvan är dålig och inte upplevs som
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trafiksäker. Dessa synpunkter har noterats och skickats vidare till Gata-/VA enheten.
En av synpunkterna gällde entrén från Bintebovägen till planområdet och att den är
föreslagen för nära kurvan.

Ett antal  yttranden har uttryckt oro över föroreningssituationen i Västra Garnudden
och menar på att detaljplanen innebär att föroreningssituationen skulle förvärras i
Uttran och orsaka skada på djur och natur inom planområdet.

Inkomna synpunkter från remissinstanser

Länsstyrelsen framförde bland annat synpunkter på att beskrivningen av
våtmarksområdets reningsprocess och hanteringen av strandskyddet behöver
beskrivas mer utförligt i planbeskrivningen. Länsstyrelsen upplyser om att kommunen
behöver inkomma med en ansökan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen.

Trafikverket understryker att planerade åtgärder inte får påverka
järnvägsanläggningen negativt.

Lantmäteriet framförde att det behöver framgå i planbeskrivningen att den del av

Uttringe 1:187 som ska ingå i detaljplanen kan lösas in av kommunen, även om någon

överenskommelse om saken inte träffats.

Resterande remissinstanser har inte yttrat sig om planförslaget eller meddelat att de
inte har något att erinra.

Revideringar inför granskning

Utifrån inkomna samrådsyttranden har planförslaget omarbetas. Nedan
sammanfattas förändringarna som gjorts efter samrådet.

Planområdesgränsen har modifierats sedan samrådet. I nordöst har planområdet
utökats och nu ingår hela dammens inlopp i planområdet. I sydost har planområdet
minskat. Ägarna till den privata fastigheten Uttringe 1:187 yttrade sig i samrådet och
var emot att planområdet inkluderade deras fastighet. Efter samrådet utredde PEX
hur stor del av fastigheten Uttringe 1:187 som behöver övergå till kommunal ägo för
att säkerställa att kommunen har rådighet över den mark som det renade vattnet
transporteras genom innan det når Uttran. Resterande del av Uttringe 1:187 har
lämnats utanför detljplanen.

Efter samrådet uppdrog PEX och BoM åt Atrax Energi & Miljö att komplettera
framtagen miljöteknisk markundersökning ytterligare provtagningar. Syftet var att
undersöka föroreningar som kan förväntas uppstå efter bränder (PFAS och dioxin),
som, enligt yttranden från samrådet, anlagts på upplagsytan mellan Bintebovägen
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och Garnuddsvägen i anslutning till planområdet. Syftet var även att utreda
föroreningssituationen i grundvattnet. Inga spår av dioxiner detekterades. Halter av
PFAS detekterades i ett av de sex grundvattenrören som installerades  varpå Atrax
Energi & Miljö år 2022 genomförde ytterligare en undersökning.

Den kompletterande undersökningen, som genomförts under 2022, innebar
installation av två nya grundvattenrör på platsen för den planerade dammen samt på
den planerade översilningsytan. Det genomfördes även uppföljande provtagning i
samtliga grundvattenrör från den föregående provtagningen och
sedimentprovtagning i recipienten Uttran. Det huvudsakliga syftet med
undersökningarna var dels att erhålla kompletterande underlag avseende
grundvattenkemin inom området, dels att erhålla bakgrundsinformation om
föroreningssituationen i Uttrans ytsediment för att i framtiden ha ett referensvärde
från tiden innan dagvattendammen. Resultat från den senaste undersökningen
(2022) visar på vissa halter av PFAS i grundvatten som dock inte överskrider
preliminära riktvärden för PFAS som Statens geotekniska institut (SGI)  tagit fram.
Detta innebär, enligt SGI:s preliminära riktvärden, att det inte föreligger risk att
grundvattnet ger oacceptabla hälsoeffekter eller oacceptabla negativa effekter på
miljön i Västra Garnudden. För mer information, se planbeskrivning under rubrik
“Förorenad mark”.

Planbeskrivningen har uppdaterats med en tydligare beskrivning av våtmarkens
reningsfunktion. Planbeskrivningen har uppdaterats med en mer utförlig beskrivning
av föroreningssituation och historik om miljöfarlig verksamhet i anslutning till
planområdet som kan ha gett upphov till föroreningsämnen i marken.

Under samrådet skickade Tunadals koloniträdgårdsförening ett yttrande där de
uttryckte missnöje över utformning av Flatenbäckens omdragning då den skulle
påverka föreningens kolonilotter. PEX lät då Norconsult utreda möjligheterna till en
alternativ omdragning av Flatenbäcken vilket resulterade i ett förslag som innebär att
inloppet till dammen  skulle få en placering som är ca 20 m öster om den placeringen
som var tilltänkt under samrådet. Flatenbäcken viker då av söderut  i östra delen av
Tunadals koloniträdgård, en yta som föreningen ej använder pga mycket skuggning
från träd, för att sedan rinna under Garnuddsvägen och vidare mot dammen. En
konsekvensbeskrivning togs fram av Ekologigruppen som visade på att det nya
förslaget till damminlopp inte förväntas medföra en anmärkningsvärd påverkan på
naturvärdena söder om Garnuddsvägen.

Den 1 oktober 2021 beslutade Länsstyrelsen om förlängd dispens från
markavvattningsförbudet i Södra Hallsta. Dispensen förlängdes till 1 oktober 2026
med villkor om att kommunen behöver ”[…] redogöra vilka naturvärden och
ekologiska funktioner som går förlorade samt redovisa hur man säkerställer att dessa
kompenseras för på platsen för den nya våtmarken. Detta ska redovisas för



TJÄNSTESKRIVELSE

2022-09-08
Dnr PEX/2019:17

8 av 10

tillsynsmyndigheten genom ett kontrollprogram.”

PEX uppdrog då Ekologigruppen att ta fram ett kontrollprogram enligt Länsstyrelsens
villkor. Inför granskning av Västra Garnudden har kontrollprogrammet skickats till
Länsstyrelsen för granskning. Delar av kontrollprogrammet har bearbetats in i
planbeskrivningen. Det gäller bland annat en beskrivning över hur naturvärden i
Västra Garnudden ska etableras samt hur detta ska följas upp samt en beskrivningen
över dammens skötsel.

En anmälan om vattenverksamhet skickades till Länsstyrelsen 1 juli 2022. Den
godkändes av Länsstyrelsen den 25 augusti 2022.

Entrén från Bintebovägen till planområdet har på illustrationskartan flyttats ca 15 m
norrut för ökad trafiksäkerhet enligt yttrande från privatperson

Finansiering
Kostnader uppkomna under plan- och genomförandeskede finansieras i sin helhet av
kommunen. Kostnader under genomförandet bekostas av gatu- och VA-enheten (se tabell
nedan). Eftersom anläggandet av dammen och våtmarken är en kompensationsåtgärd för
den avvattnade sumpskogen i Södra Hallsta ska Södra Hallsta-projektet finansiera 20
procent av de uppskattade kostnaderna för anläggandet av våtmarken (inkl. ev.
bortfraktning av massor). Resterande kostnader för anläggandet av våtmarken (80
procent av de uppskattade kostnaderna) bekostas av VA-kollektivet enligt beslut av
Kommunstyrelsens tekniska utskott (2021-05-19).

För de tillgänglighetsskapande åtgärderna har kommunen beviljats 750 000 kr i
LONA-bidrag.

Total budget (inkl kostnad för transport av schaktmassor till deponi):

ca kostnad i tusen kronor Ansvar

Anläggning av våtmark,
projektering,
projektledning

15 000 VA

Tillgänglighetsskapande
åtgärder

800  (LONA-bidrag
inräknat)

GATA

Plankostnader och
markköp

1 700 PEX

Totalt 17 500
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Bekostas av S.Hallsta 3 000 (20% av 15 000)

Bekostas av VA-kollektivet 12 000 (80% av 15 000)

Ekonomiska konsekvenser för VA-kollektivet

80 procent av kostnaderna för anläggandet av dagvattendammen och våtmarken
bekostas av VA-kollektivet. I tabellerna nedan redovisas konsekvenserna för VA-kollektivet
med en avskrivning på 50 år. Siffrorna är redovisade i tusen kronor.

Bekostas av VA-kollektivet 12 000

Årlig kostnad (12 000/50år) 240/år

Totala budgeterade intäkterna för Salems
kommun från VA-kollektivet under 2022

27 400

Förväntad taxeringshöjning VA (Årlig
kostnad/Total VA-budget)

0,88%

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av planarkitekt Jonas Hanifi.

Sofia Friberg
Plan- och exploateringschef

Jonas Hanifi
Planarkitekt

Bilagor
Bilaga 1 -  Plankarta Västra Garnudden Granskning

Bilaga 2 - Planbeskrivning Västra Garnudden Granskning

Bilaga 3 - Samrådsredogörelse Västra Garnudden

Bilaga 4 - Remisslista Västra Garnudden Granskning

Bilaga 5 - Kompensationsåtgärder för markavvattning

Bilaga 6 - Fördjupningsrapport

Bilaga 7 - ProjekteringsPM Geoteknik

Bilaga 8 - Miljöteknisk markundersökning

Bilaga 9 - Naturvärdesinventering

https://www.salem.se/bygga-bo--miljo/kommunens-planarbete/detaljplaner/pagande-detaljplaner/uttringe-112-m.fl.-vastra-garnudden-plan-80-81/
https://www.salem.se/bygga-bo--miljo/kommunens-planarbete/detaljplaner/pagande-detaljplaner/uttringe-112-m.fl.-vastra-garnudden-plan-80-81/
https://www.salem.se/bygga-bo--miljo/kommunens-planarbete/detaljplaner/pagande-detaljplaner/uttringe-112-m.fl.-vastra-garnudden-plan-80-81/
https://www.salem.se/bygga-bo--miljo/kommunens-planarbete/detaljplaner/pagande-detaljplaner/uttringe-112-m.fl.-vastra-garnudden-plan-80-81/
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Bilaga 10 - Förslag på reningsanläggningar

Bilaga 11 - PM Alternativa dagvatteninlopp

Bilaga 12 - PM Utredning omledning av dike till dagvatteninlopp Västra Garnuddsdammen

Bilaga 13 - Förlängning av dispens Länsstyrelsen 2016

Bilaga 14 - Beviljat LONA

Bilaga 15 - Projektbudget

Bilaga 16 - Undersökning av miljöpåverkan

Bilaga 17 - Illustration planförslag

Bilaga 18 - Kontrollprogram Södra Hallsta Västra Garnudden

Bilaga 19 - Beslut anmälan om vattenverksamhetBilaga

Bilaga 20 - Konsekvensbeskrivning omledning Flatenbäcken

Delges
Kommunstyrelsens tekniska utskott

Akten

https://www.salem.se/bygga-bo--miljo/kommunens-planarbete/detaljplaner/pagande-detaljplaner/uttringe-112-m.fl.-vastra-garnudden-plan-80-81/
https://www.salem.se/bygga-bo--miljo/kommunens-planarbete/detaljplaner/pagande-detaljplaner/uttringe-112-m.fl.-vastra-garnudden-plan-80-81/
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VAD ÄR EN DETALJPLAN?

När ett förslag till detaljplan har tagits fram skickas det ut på samråd. 
Syftet är att samla in önskemål och synpunkter att tillföra det fortsatta 
arbete med planförslaget. Samrådstiden är normalt tre till fyra veckor.

När kommunen har bearbetat de inkomna synpunkterna från 
samrådet och reviderat planförslaget ställs förslaget ut för granskning. 
Inför granskningen kungör kommunen förslaget på kommunens 
anslagstavla och i ortstidningen Mitt i. Granskningstiden pågår i minst 
i två veckor och nu finns en ny möjlighet att lämna synpunkter på 
planförslaget.

Efter granskningstiden sammanställs inkomna synpunkter 
från samråd och granskning samt samlade kommunala 
ställningstaganden/kommentarer i ett granskningsutlåtande. 

Detaljplanen vinner laga kraft, (det vill säga blir juridiskt bindande), 
tre veckor efter att antagandet anslagits på kommunens anslagstavla. 
Om planen överklagas, men alla överklaganden avslås, vinner planen 
laga kraft. Laga kraft innebär i praktiken att det nu är möjligt att 
påbörja utbyggnaden av området.

De som är berörda av planen och inte fått sina synpunkter 
tillgodosedda under planprocessen blir underrättade om att planen 
har antagits och får information om hur sakägare kan överklaga 
beslutet.

En detaljplan regleras av Plan- och bygglagen (PBL) och omfattar oftast ett större kvarter eller några fastig-
heter. Det är ett juridiskt bindande dokument och syftet är att göra avvägningar mellan olika intressen och 
ta ställning till hur ett område ska användas. Detaljplanen kan till exempel reglera om marken ska användas 
till bostäder, skola, industri eller parkmark. Men också var gator ska anläggas, hur höga byggnaderna får vara 
och hur mycket av fastigheten som får byggas.

Om inga större ändringar gjorts efter granskningen antar Bygg- och 
miljönämnden planen. 

UPPSKATTAD TIDPLAN 
Granskning Q4 2022
Antagande Q1 2023
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SAMMANFATTNING
I Södra Hallsta planerar kommunen att markavvatna 
ett sumpskogsområde om ca 1700 kvadratmeter 
för att möjliggöra bostadsbebyggelse. För att kunna 
genomföra den markavvatningen har Länsstyrelsen 
gett dispens från markavvatningsförbud med villkor 
att kommunen anlägger en kompensationsvåtmark 
på annan plats i kommunen. Efter utredningar visade 
det sig att Västra Garnudden var den plats som bäst 
lämpades för ändamålet.

Den västra delen av Garnuddens skogar är i dagsläget 
en otillgänglig tätvuxen blandskog. Salems kommun 
planerar att tillgängliggöra området och införliva 
det i det angränsande friluftsområdet. Nya stigar 
ska dras fram och nya entréer ska skapas. Skogen i 
området kommer att få en ny karaktär. I norr ska en 
långsmal dagvattendamm anläggas och längre åt 
sydost ska områdets gamla våtmark restaureras. Sedan 
Flatenbäcken anlades har den tidigare våtmarken i 
området blivit torrare. Idag har området utvecklats till 
en blandskog med barr- och lövträd. En restaurering av 
våtmarken kommer att medföra positiva konsekvenser 
för områdets naturvärden, och tillsammans med 
dagvattendammen även gynna kvaliteten på Uttrans 
vatten. Genom att anlägga stigar, spänger och en träbro 
i området kommer västra Garnudden bli ett spännande 
utflyktsmål för Salemborna.

SYFTE OCH AVGRÄNSNING
DETALJPLANENS SYFTE
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för anläggande 
av ett våtmarksområde med dagvattendamm i Västra 
Garnudden som kompensation för en planerad markav-
vattning av ett befintligt sumpskogsområde i Södra Hall-
sta. Planen syftar även till att rena vatten som når sjön 
Uttran via Flatenbäcken samt att anlägga nya gångstråk 
för att tillgängliggöra området för friluftslivet. 

PLANOMRÅDETS AVGRÄNSNING
Planområdet tillhör kommundelen Rönninge och 
är beläget i den södra delen av Salems kommun. 
Västerut avgränsas planområdet av bostadsområdet 
Fiskarudden, norrut av Tunadals koloniträdgårdsområde 
och österut av Garnuddens naturreservat. Sjön Uttran 
angränsar planområdet i sydost. Genom sjön, ca 300 
meter från planområdets södra gräns, sträcker sig 
kommungränsen mellan Salems kommun och Botkyrka 
kommun. Planområdet är cirka 7 hektar stort.

FASTIGHETER INOM PLANOMRÅDET
Planområdet omfattar delar av fastigheterna Uttringe 
1:12, 1:187 och S:49. Salems kommun äger Uttringe 
1:12 och Uttringe 1:187 är privatägd. Uttringe S:49 
samägs av Salems kommun och ägarna till Uttringe 
1:187.

Figur 1. Berörda fastigheter inom planområdet
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

PLANUPPDRAG
Kommunstyrelsen beslutade den 15 maj 2019 § 
57 att ge Bygg- och miljönämnden i uppdrag att 
upprätta en ny detaljplan för Uttringe 1:12 m fl. 
 
ÖVERSIKTSPLAN
Gällande översiktsplan för Salems kommun 
2030 antogs av kommunfullmäktige i juni 2018. 
Delar av det berörda området är utpekat som 
förändringsområde F19, idrottsanläggning Bintebo. 
Förslaget i översiktsplanen är att låta området vara 
reserverat för en möjlig framtida idrottsanläggning. I 
samband med beslutet om planuppdrag för Uttringe 
1:12 m fl beslutade Kommunfullmäktige att en 
avvikelse från översiktsplanen ska göras.   

GÄLLANDE DETALJPLANER
Gällande plan för merparten av planområdet 
är stadsplanen för östra delen av Rönninge 
municipalsamhälle, plan 80-01. Stadsplanen vann 
laga kraft den 7 mars 1947. Den största delen av 
området är planlagd för lek- och idrottsändamål. 
Ett område närmast strandkanten är planlagt som 
“allmän plats, planterad” och ett område i nordväst 
som ”gatu- och torgmark”. 

Ett område i söder, inklusive en del av Bintebovägen, 
omfattas av detaljplanen för kv. Backebo m fl, plan 
80-34, lagakraftvunnen den 22 februari 1996. 
Området i fråga är planlagt som lokalgata och natur. 
Öster om naturmarken finns ytterligare ett område 
planlagt som natur. Den gällande planen är där 
detaljplanen för Kv. Fiskarudden m fl, plan 80-29, 
lagakraftvunnen den 12 september 1996. Planernas 
genomförandetider har löpt ut. Under våren 2022 
antogs en ändring av detaljplanen för Kv. Fiskarudden 
m fl. Syftet med planändringen var att upphäva en 
planbestämmelsen som innebär att mark skall vara 
tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar för 
en del av planområdet.

Inga genomförandefrågor bedöms uppstå till följd 
av planändringen och därmed uppstår ingen ny 
genomförandetid. Planändringen påverkar inte den 
delen av detaljplanen för Fiskarudden m fl som ingår 
i den här detaljplanen.

UNDERSÖKNING AV 
MILJÖPÅVERKAN, MB 6 KAP. 5 §
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har 
gjort en undersökning av miljöpåverkan enligt 
Miljöbalkens 6 kap. 5 §. Bygg- och miljöenheten 
och plan- och exploateringsenhetens samlade 
bedömning är att en strategisk miljöbedömning inte 
är nödvändig. Länsstyrelsen meddelade 2019-09-02 
att de delar kommunens uppfattning. 

Efter inkomna yttrande under samrådet har 
kommunen tagit fram en kompletterande 
miljöteknisk markundersökning. Denna har legat till 
grund för en reviderad version av undersökningen 
av miljöpåverkan enligt Miljöbalkens 6 kap. 5 § som 
också uppdaterats med information om miljöfarlig 
verksamhet som tidigare bedrivits intill planområdet 
och som kan ha gett upphov till eventuell 
markförorening.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen gör 
i, den reviderade versionen av undersökningen, 
bedömningen att en strategisk miljöbedömningen 
inte är nödvändig. Det vill säga samma bedömningen 
som tidigare.

DISPENS FÖR AVVATTNING I 
SÖDRA HALLSTA
I närheten av Rönninge centrum arbetar Salems 
kommun med detaljplanering av Södra Hallsta där 
ett  mindre sumpskogs-/ våtmarksområde på cirka 
1700 kvadratmeter finns idag. För att möjliggöra 
bostadsexploatering inom området ansökte 
Salems kommun den 6 juli 2010 om dispens från 
markavvattningsförbudet hos Länsstyrelsen. 
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Länsstyrelsen gav kommunen dispens från 
markavvattningsförbudet med villkor om 
kompensationsåtgärd. 

Kompensationsåtgärden innebar att kommunen 
skulle utreda en lämplig plats för anläggande eller 
restaurering av en våtmark om minst en hektar, 
på en annan plats i kommunen. Våtmarken ska 
lokaliseras inom ett område som kommunen 
långsiktigt har förfoganderätt över, under det så 
kallade rådighetskravet enligt lagen om särskilda 
bestämmelser om vattenverksamheter. Dispensen 
var gällande under fem år och kommunen ansökte 
den 13 oktober 2015 om förlängning då planarbetet 
blivit framskjutet. Länsstyrelsen beslutade, med 
samma villkor, den 22 juni 2016, att förlänga 
dispensen med ytterligare fem år. Förlängningen av 
dispensbeslutet gick ut i september 2021. 

Kommunen skickade i augusti 2021 in en ny ansökan 
om dispens från förbudet att markavvattna och 
tillstånd till att genomföra markavvattning till 
Länsstyrelsen.

Den 1 oktober beslutade Länsstyrelsen att förlänga 
dispensen med fem år med följande villkor: 

“Kommunens föreslagna kompensationsvåtmark om 
1 ha, ska skyddas från exploatering genom formellt 
områdesskydd. De värden som går förlorade genom 
markavvattning ska kompenseras för. Kommunen 
ska därför redogöra vilka naturvärden och ekologiska 
funktioner som går förlorade samt redovisa hur man 
säkerställer att dessa kompenseras för på platsen 
för den nya våtmarken. Detta ska redovisas för 
tillsynsmyndigheten genom ett kontrollprogram.
Kontrollprogrammet ska vara Länsstyrelsen tillhanda 
senast 1 april 2026, det vill säga sex månader 
innan dispens och tillstånd för markavvattning 
går ut. Länsstyrelsen har möjlighet att revidera 
kontrollprogrammet. Kompensationsåtgärderna ska 
vara genomförda senast den 1 oktober 2026.”

Det nya villkoret innebär att kommunen behöver 
redovisa vilka naturvärden och ekologiska funktioner 
som går förlorade inom våtmarksområdet i Södra 
Hallsta samt redovisa hur kommunen säkerställer 
att dessa kompenseras för på platsen för den 
våtmarken i Västra Garnudden. Detta ska redovisas i 
ett kontrollprogram. Villkoret innebär att kommunen 
behöver anlägga våtmarken i Västra Garnudden 
innan en markavvattning kan genomföras i Södra 
Hallsta.

Kompensationsåtgärden påverkar främst 
genomförandet för de planerade radhusen i Södra 
Hallsta. Detaljplanen för Södra Hallsta kan antas 
innan våtmarken i Västra Garnudden är anlagd, 
men markavvattningen och exploateringen inom 
våtmarksområdet får inte påbörjas innan våtmarken i 
Västra Garnudden är anlagd.
Efter att detaljplanen för Västra Garnudden 
vunnit laga kraft kan genomförandeprocessen och 
anläggandet av våtmarken påbörjas. 

VAL AV OMRÅDE
En inventering av lämpliga områden (Ekologigruppen 
2018) genomfördes för kompensationsåtgärden 
i enlighet med Länsstyrelsens villkor. Fyra 
möjliga områden hade tidigare identifierats av 
kommunekologen på Salems kommun. Möjliga 
platser undersöktes med avseende på främst 
följande parametrar:

Lämplighet för åstadkommande av önskad 
kompensation:

Storlek (möjlighet att rymma åtgärder)
Läge i landskapet
Potential för höjning av biologisk mångfald
Hydrologi
Tillgänglighet
Närhet till vatten
Markägarförhållanden
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Utifrån urvalet valdes en plats ut, området med 
sumpskog väster om Garnuddens naturreservat. 
Flatenbäckens mynning till Uttran bedömdes mycket 
lämpligt för en dagvattendamm och våtmark. Till om-
råde kommer vatten från hela avrinningsområdet i 
figur 9 vilket också innebär att mängderna fosfor som 
kan renas blir stora. Det utvalda området förefaller 
kunna användas för vattenrening av hela det under-
sökta avrinningsområdet. 

En god reningseffekt för våtmarken vid det utvalda 
området bedöms ge bra resultat för Uttran. 

ANMÄLAN OM 
VATTENVERKSAMHET 
En prövning av våtmarkens lokalisering , via 
en ansökan om vattenverksamhet, har gjorts 
och godkändes under villkor att åtgärderna i 
Flatenbäcken genomförs när det är låg vattenföring 
för att minimera spridningen av finkornigt 
material. Dessutom får inga åtgärder genomföras i 
Flatenbäcken under perioden 1 april till 15 juli för att 
minska påverkan på djur och växter. Åtgärderna ska 
vara utförda senast den 31 mars 2027. 
I annat fall ska en ny anmälan om vattenverksamhet 
göras till Länsstyrelsen. Beslutet fattades av 
Länsstyrelsen den 25 augusti 2022

UNDERLAG TILL LOKALT 
ÅTGÄRDSPROGRAM 
Under 2020 tog WRS, på uppdrag av Salems 
kommun, fram underlag till ett lokalt åtgärdsprogram 
för Uttran med avsikt att ge ett väl underbyggt 
underlag att göra det möjligt att på lokal nivå 
prioritera åtgärder i arbetet mot god ekologisk och 
kemisk status. 

Utredningen visar att den sammantagna 
fosforbelastningen till Uttran ligger på en nivå 
som inte kan ses som acceptabel med hänsyn 
till övergödningssituationen. Om Uttran ska ges 
förutsättningar att uppnå god ekologisk och kemisk 
status måste fosforhalterna minska, något som 
innebär att fosforbelastningen till sjön måste 
reduceras.  

En preliminär bedömning av betinget, det vill säga 
åtgärdsbehovet för reducering, för den totala 
externa tillförseln till Uttran är ungefär 55 kg fosfor 
per år. För Salems del av tillrinningsområdet har 
detta bedömts innebära ett arbetsbeting på ca 48 kg 
per år.

Utredningen konstaterade att Flatenbäckens utlopp 
vid Västra Garnudden idag är det största orenade 
bidraget till fosfor till Uttran (ca 100kg fosfor/år). 
Det innebär att Flatenbäckens fosfortillförsel till 
Uttran behöver sänkas med ca 50% för att nå sjöns 
miljökvalitetskrav, god ekologisk status samt god 
kemisk ytvattenstatus, senast 2027.
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BETYDANDE ALLMÄNNA INTRESSEN
RIKSINTRESSEN
Mindre än 50 meter norr om planområdet sträcker 
sig Västra stambanan som omfattas av riksintresse 
för järnvägen (3 kap. 8§ MB). Inom planområdet 
finns inga riksintressen.  

FORNLÄMNINGAR
Det finns inga kända fornlämningar inom 
planområdet. Om fornlämningar påträffas under 
arbetets gång ska arbetet i enlighet med 2 kap. 10 
§ kulturmiljölagen omedelbart avbrytas. Den som 
leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet 
hos Länsstyrelsen.

KULTURMILJÖ
Det finns ingen utpekad kultumiljö inom eller i 
anslutning till planområdet. I östra Rönninge, i 
planområdets nära omgivningar, finns flertalet 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader, främst 
uppförda under 1900-talet första decennium. 

NATUR OCH REKREATION
Garnuddens naturreservat angränsar till 
planområdet i öster. Det är ett kommunalt 
naturreservat som instiftades 2012 och omfattar 
ett kuperat skogsområde som ligger mellan sjön 
Uttran och Västra stambanan. I naturreservatet finns 
elljusspår, utegym, tennishall och Salems kommuns 
enda kommunala badplats Möllebadet. I den östra 
delen av naturreservatet finns dagvattendammen 
Mölledammen.

Tunadals koloniträdgårdsområde ligger på 
Garnuddsvägen i anslutning till planområdet 
(norr om planområdet). 250 meter österut, längs 
Garnuddsvägen, ligger Rönninge Tenniscenter.

STRANDSKYDD
Planområdet omfattar cirka 200 meter av Uttrans 
strandlinje och cirka 400 meter av Flatenbäckens 
strandlinje. Strandskyddet är i dagsläget upphävt, 

men i samband med att ny detaljplan tas fram 
återinträder strandskyddet 100 meter från Uttrans 
strandkant och från Flatenbäcken.

Det upphävda strandskyddet från Flatenbäcken och 
en del av det upphävda strandskyddet från Uttran 
föreslås i detaljplanen ska förbli upphävt (se figur 
15). 

Merparten av området som kommer att omfattas 
av det återinträdande strandskyddet för Uttran är 
i dagsläget planlagt som ”allmän plats, planterad” i 
gällande stadsplan men utgörs av ett skogsområde. 

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR 
VATTEN
Ekologisk status
Enligt VISS senaste klassning, beslutad 2019-07-
09, uppnådde Uttran kategorin ”Otillfredsställande 
ekologisk status”. Kvalitetskravet är ”God ekologisk 
status” till år 2027. Den största bidragande orsaken 
till Uttrans status är övergödning på grund av 
växtplankton, vilken är anledningen till att Uttran 
uppnådde kategorin ”Otillfredsställande ekologisk 
status”. Totalfosfor och den sammanvägda 
bedömningen av Särskilda förorenade ämnen (SFÄ) 
uppgår till kategorin ”måttlig”.

Kemisk ytvattenstatus
Enligt VISS senaste klassning, beslutad 2020-
03-27, uppnådde Uttran kategorin ”Uppnår ej 
god status”. Anledningen är att de prioriterade 
ämnena kvicksilver, polybromerade difenyletrar 
(PBDE) och PFOS överskrider aktuella gränsvärden. 
Ämnena kvicksilver och PBDE är belagda med 
mindre strängare krav då Vattenmyndigheten har 
bedömt möjligheten till att underskrida gällande 
gränsvärden som tekniskt omöjlig. Kommunen 
bedömer att bestämmelserna i 3, 4 och 5 kapitlen 
i Miljöbalken tillgodoses i detaljplanen och att 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kapitlet i Miljöbalken 
iakttas.
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FÖRUTSÄTTNINGAR

BEBYGGELSE
Planområdet omfattar ett oexploaterat naturområde. 
Inom planområdet finns i den gällande detaljplanen 
inga byggrätter och inga nya byggrätter föreslås i 
samband med att ny detaljplan tas fram. Angränsande 
till planområdet västerut finns en blandad 
villabebyggelse.

GATOR OCH TRAFIK

Gator, gång- och cykelvägar
Planområdet angränsar till Bintebovägen och 
Garnuddsvägen. Båda vägarna är försedda med 
gatubelysning.  Garnuddsvägen är försedd med 
gångbana längs sträckan från trevägskorsningen med 
Bintebovägen och vidare mot Rönninge station. Det 
saknas gångbana längs Garnuddsvägens fortsatta 
sträckning österut, förbi planområdet, i 
riktning mot Rönninge Tenniscenter och 
Garnuddens naturreservat. Gångbana 
saknas även på Bintebovägen.

KOLLEKTIVTRAFIK
Det är cirka 500 meter från planområdet 
till Rönninge station som trafikeras av både 
pendeltåg (Södertälje C - Märsta/Uppsala 
C) och flertalet busslinjer. Restiden mellan
Rönninge och Stockholm City är 31 minuter.

ANGÖRING OCH INGÅNG
Planområdet angörs via Garnuddsvägen. En 
grusbelagd parkeringsplats med plats för ca 
7 bilar finns ca 50 meter från planområdet. 
Till fots kan området även nås via stigar från 
Garnuddens naturreservat och genom en 
smal passage från Fiskaruddsvägen mellan 
bostadsfastigheterna Fiskarudden 1 och 
Bintebo 5.

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
En markteknisk undersökning har tagits fram med syftet 
att utreda jordlagerförhållanden och möjligheterna för 
upplag av de uppschaktade massorna. Det framgår att 
planområdets markyta består av torv och lera. 

Stabilitetsberäkningar för planerade marknivåer för 
upplag och dagvattendamm visar tillfredsställande 

stabilitet i sektion A, B och C (se figur 3) för uppfyllnad 
med ca 1 m massor. 

Vid schakter djupare än ca 3 m under befintlig markyta 
föreligger risk för bottenupptryckning. 
De djupast schakterna för dammen är planerade till ca 
1,7 meter under markyta. Därmed föreligger inte någon 
risk för bottenupptryckning.

Figur 2. Geotekniska förhållanden inom planområdet 
enligt SGU

Figur 3. Geotekniska förhållanden inom planområdet 
enligt SGU. På ritningen syns dammen (i mitten) och 
vallarna (se ”plats för massor”).
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Släntstabiliteten för dagvattendammarna med de 
planerade bottennivåerna och släntlutningarna är 
tillfredsställande för de planerade åtgärderna. 

Överslagsberäkningar visar acceptabla sättningar 
trots vallar (se plats för massor i figur 3) med 
upplagda schaktmassor.

Den marktekniska undersökningen pekar på goda 
geotekniska förutsättningar för anläggning av en 
dagvattendamm och för upplag av uppschaktade 
massor från dammen enligt åtgärderna i 
planförslaget (GeoMind 2020). 

NATUR OCH GRÖNSTRUKTUR
Natur och vegetation
Den dominerande naturtypen i området är skog, 
främst triviallövskog och triviallövsumpskog och 
endast mindre partier utgörs av frisk granskog och 
strandskog. De äldsta träden i området bedöms vara 
runt 100 år gamla.

De högsta naturvärdena i området finns knutna till 
objekt med gammal naturskogsartad granskog i 
sydvästra delen (område 6 i figur 4) samt fuktig 
triviallövskog med rikt inslag av död ved i nordöstra 
delen av området (område  2 i figur 4).

Områdets sumpiga och fuktiga karaktär är av stor 
betydelse för områdets naturvärden. Arter med 
mycket höga indikatorvärden indikerar att miljön i 
området är gynnsam för andra sällsynta och/eller 
rödlistade arter.

Naturvårdsarter
Sex skyddade arter finns noterade inom 
inventeringsområdet, två fåglar, tre groddjur och en 
kärlväxt. De två fågelarterna sävsparv och mindre 
hackspett finns rapporterade från området, och 
häckar troligen i eller i nära anslutning till området, 
vilket troligen nyttjas för födosökning av båda 
arterna. 

I området noterades andra signalarter med mycket 
höga indikatorvärden, exempelvis svamparna 
granticka och scharlakansvårskål samt mossan mörk 
husmossa. 

Arter med mycket höga indikatorvärden indikerar att 
miljön i området är gynnsam för andra sällsynta och/
eller rödlistade arter.

FARLIGT GODS
Västra stambanan transporterar farligt gods strax norr 
om planområdet. Ingen vägtransportled för farligt gods 
passerar planområdet  Kommunen bedömer därför att 
ingen riskutredning behöver tas fram. 

Figur 4. Kartan visar en indelning av naturvärdesklasser 
i det inventerade området (Ekologigruppen 2020).

Figur 5. Schematisk beskrivning av hur miljöns 
kontinuitet över tid och naturvärde kan hänga 
ihop. Denna figur är framtagen för att illustrera 
utveckling av naturvärden i skogsnaturtyper, men 
liknande samband finns även i andra naturmiljöer. 
I andra miljöer kan tidsaspekten vara något 
annorlunda.
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FÖRORENAD MARK
Strax väster om planområdet anlades under 1960-talet 
en upplagsyta i syfte att lagra Salem kommuns egna 
schaktmassor och snö. Under 1980-talet användes 
ytan för upplag av avfall från parkverksamhet och 
eldning av ris. Ytan användes även för upplag av 
schaktmassor, främst rena massor, men även vissa 
orena massor. 

Eventuellt har det tidigare på upplagsytan bland 
annat förekommit olovlig tippning samt eldning  av 
hushålls-, bygg- och rivningsavfall samt grovsopor.  
Enligt uppgifter från allmänheten har bränder tidigare 
förekommit inom upplagsytan vid Västra Garnudden.

Under slutet på 1980-talet lagrades vissa orena massor 
på ytan. Enligt uppgifter från allmänheten har bränder 
tidigareförekommit inom upplagsytan vid Västra 
Garnudden. 1989 erinrade Länsstyrelsen att slam från 
rensning av en dagvattenkulvert lagts upp på ytan. 
Samma år beslutades att tippning och bränning av 
avfall inte skulle få förekomma på ytan, utan endast 
upplag av rena schaktmassor såsom sten, grus, sand, 
jord och lera.

År 1990 utförde Salems kommun en översiktlig 
provtagning av upplagsytan. Resultaten från 
undersökningen visade endast förekomst av låga 
halter av petroleumkolväten och att ingen urlakning av 
metaller sker från materialet.

Fram till runt 1970 använde Salems kommun 
ett mindre avloppsreningsverk vid korsningen 
Bintebovägen/Garnuddsvägen. 

Strax norrut har även funnits en mindre fabrik som 
tillverkat tvätt- och rengöringsmedel på platsen. 
Både det gamla avloppsreningsverket och den gamla 
fabriken är utpekade av Länsstyrelsen som potentiellt 
förorenade områden. 

Inom ramen för den miljötekniska 
markundersökningen som har genomförts, i eller i 
anslutning till Västra Garnudden, har tre provtagningar 
av mark eller grundvatten skett. 

Vid den första provtagningen (2020) var syftet att 
klarlägga föroreningssituationen i jordmassor på 
upplagsytan (se figur 6) som är belägen utanför 
planområdet samt i de massor som eventuellt 
behöver grävas upp i och med anläggning av den 
planerade dammen. Analysresultaten från den 
första provtagningen (2020) visade generellt på låga 
föroreningshalter av både organiska och oorganiska 
föroreningar. Detta gäller jordmaterialet från 
både upplagsytan och området för den planerade 
dagvattendammen. Halterna av såväl metaller 
som organiska föroreningar var generellt låga och 
lakningsbenägenheten för majoriteten av analyserade 
grundämnen var mycket liten. 

Figur 6. Sammanställd provtagningsplan som visar provtagningspunkter från de tre miljötekniska 
markundersökningarna i Västra Garnudden. Atrax Energi & Miljö.
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Hösten 2021 påbörjades en kompletterande 
miljöteknisk markundersökning på upplagsytan intill 
naturmarken där dammen planeras. Syftet var att 
komplettera tidigare utförd undersökning avseende 
föroreningar som kan förväntas uppstå efter bränder 
(PFAS och dioxin), som enligt uppgift anlagts på 
upplagsytan. 

Syftet var även att utreda föroreningssituationen i 
grundvattnet. Inga spår av dioxiner detekterades. 
Halter av PFAS detekterades i ett av de sex 
grundvattenrören, varpå Atrax Energi & Miljö år 
2022 genomförde ytterligare en undersökning. 
Den kompletterande undersökningen som 
genomförts under 2022, innebar installation 
av två nya grundvattenrör på platsen för den 
planerade dammen samt på den planerade 
översilningsytan. Det genomfördes även uppföljande 
provtagning i samtliga sex grundvattenrör och 
sedimentprovtagning i recipienten Uttran. Det 
huvudsakliga syftet med undersökningarna var 
dels att erhålla kompletterande underlag avseende 
grundvattenkemin inom området, dels att erhålla 
bakgrundsinformation om föroreningssituationen 
i Uttrans ytsediment för att i framtiden ha ett 
referensvärde från tiden innan dagvattendammen. 
Resultat från den senaste undersökningen (2022) 
visar på halter av PFAS i samtliga installerade 
grundvattenrör, förutom det längst nedströms 
(GV05), se provtagningsplan figur 6.

För PFAS har utredningen beaktat två 
riktvärden: SGI:s (Statens geotekniska institut) 
preliminära riktvärdesförslag samt riktvärden 
för Miljökvalitetsnormer (MKN). MKN-riktvärdet 
utgår från Livsmedelsverkets åtgärdsgräns för 
dricksvatten, vilket inte är aktuellt för Västra 
Garnudden. Om MKN-riktvärdet överskrids för en 
grundvattenförekomst så klassificeras dess status 
som otillfredsställande och konsumenter avråds 
från att dricka vattnet. Riktvärdesförslaget från SGI 
avser att ange en föroreningshalt i grundvatten som 
inte ger oacceptabla hälsoeffekter eller oacceptabla 
negativa effekter på miljön.

Vid jämförelse med MKN-riktvärdet uppvisar 
grundvatten i rör GV03, som ligger utanför 
ytan där damm eller översilningsytan föreslås 
anläggas, halter av PFAS överskridande MKN. I 
föreliggande fall används inte grundvattnet inom 
undersökningsområdet för dricksvattenändamål eller 

dricksvattenproduktion och inga hälsorisker bedöms 
därav föreligga avseende påvisade halter i GV03. I 
övriga grundvattenrör är uppmätta halter av PFAS 
i grundvatten lägre än MKN-riktvärdet. Samtliga 
uppmätta halter är lägre än SGI:s preliminära 
riktvärden, vilket enligt riktvärdesförslaget innebär 
att det inte föreligger risk att grundvattnet ger 
oacceptabla hälsoeffekter eller oacceptabla negativa 
effekter på miljön.

I marken strax sydost om föreslagen dagvattendamm 
hittades inga spår av PFAS i installerat grundvattenrör 
(GV05 i figur 6). Detta kan tyda på komplexbindning 
av framförallt organiska föreningar i torvskiktet 
där grundvattnet leds från upplagsytan mot 
sumpmarksområdet. Det finns inga indikationer 
eller övriga signifikanta faktorer som tyder på risk 
avseende spridning av PFAS via grundvattnet från 
upplagsytan till recipienten. Torvskiktet kan ses som 
ett typ av biofilter som kan fastlägga och binda lösta 
föroreningar i inläckande vatten. 

En kombination av dagvattendamm med 
efterföljande sumpmark bedömer Atrax Energi & 
Miljö kunna förbättra reningseffekten av eventuellt 
inläckande förorenat vatten även ytterligare.

Baserat på de föroreningshalter som har påvisats 
i jord, grundvatten och sediment samt utförda 
lakförsök konstateras föroreningsspridningen 
generellt som låg inom undersökningsområdet. Då 
området där dagvattendammen planeras anläggas är 
flackt och jämnt och baserat på att inga topografiska 
höjdskillnader förekommer inom området bedöms 
ingen betydande grundvattenströmning föreligga 
mot vare sig Flatenbäcken eller Uttran. Det finns 
inga indikationer eller övriga signifikanta faktorer 
som tyder på risk avseende spridning av PFAS via 
grundvattnet från upplagsytan till recipienten. 
Baserat på detta bedöms inga oacceptabla risker 
föreligga som skulle kunna ge upphov till spridning 
av PFAS från sumpmarken till recipienten i samband 
med anläggandet av dammen.

Innan dammen anläggs kommer en mer detaljerad 
provtagning av torv utföras i syfte att erhålla 
information om föroreningsgrad och hur massorna 
kan komma att behöva hanteras i samband med 
anläggningsskedet. Provtagningen görs i syfte att 
undvika eventuell negativ påverkan på miljön vid 
anläggandet av dammen.
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BESKRIVNING AV PLANFÖRSLAGET

VÅTMARKSOMRÅDET
Inom Västra Garnudden planeras för en restaurering 
av uttorkad våtmark. Förslaget utgörs av en damm i 
kombination med en översilningsvåtmark. Dammen 
har placerats för att spara värdefull natur och har en 
avlång utformning för att optimera förutsättningar 
för rening av Flatenbäckens vatten, se figur 7. 
Vattnet i bäcken går idag ut i Uttran utan rening. 
Dammens utlopp har utformats så att vattnet 
översilar naturmarken mot sydost. Dammen grävs i 
det område som i dagsläget utgörs av triviallövskog, 
framför allt bevuxet av unga björkar.

Målet är att rena huvuddelen av vattenflödet 
från Flatenbäcken och samtidigt stärka områdets 
biologiska mångfald. 

Dammen har två djuphålor för sedimentation av 
bland annat partikelbunden fosfor. En är placerad vid 
inloppet och ska grävas ur vid behov. En är placerad 
längre söderut, med syftet att främja groddjur. Den 
ska inte rensas. I de grundare partierna i dammen 
ska vattenvegetation (makrofyter) 

etablera sig, vilket minskar vattnets hastighet 
och främjar sedimentationen. För att främja den 
biologiska mångfalden utformas dammen med 
flacka slänter. Dammens avlånga form ger vattnet en 
lång rinnsträcka, vilket bidrar till lång uppehållstid 
och bättre rening. För att hindra vattnet från att ta 
smitvägar tillbaka till Flatenbäckens ursprungliga 
dragning längs gång- och cykelvägen anläggs en 
låg vall av uppgrävda schaktmassor som gör att 
vattnet fortsätter att översila anslutande mark. 
Vallen utformas med mjuka, avrundade former längs 
bäckens södra kant och anpassas för att smälta in i 
landskapet. 

En andra vall placeras i planområdets sydvästra 
del. Denna påverkar inte våtmarkens funktion och 
behöver inte ersättas i det fall föroreningshalten 
i schaktmassorna är så höga att de inte kan 
återanvändas inom området.

Tre provtagningar har genomförts i och i anslutning 
till planområdet. Innan dagvattendammen grävs upp 
behövs dock en ytterligare provtagning genomföras 

Figur 7. Illustrationsbild över planförslaget. 
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på platsen där dammen planeras att anläggas. 
Denna gång för att erhålla information om hur 
schaktmassorna kan komma att behöva hanteras i 
samband med anläggningsskedet i syfte att undvika 
eventuell negativ påverkan på miljön. 

Baserat på de föroreningshalter som har påvisats 
i jord, grundvatten och sediment samt utförda 
lakförsök konstateras föroreningsspridningen 
generellt som låg inom undersökningsområdet. Fler 
och djupare prover ska dock tas inom schaktområdet 
för att säkerställa detta. 

I det fall att schaktmassorna inte kan användas som 
vallar inom planområdet kommer de att bortforslas 
och omhändertas av entreprenör. Eventuellt kan 
även spont tryckas ner för att täta intill diket.

Efter att ytvattnet rört sig genom dammen där 
näringsämnen och föroreningar sedimenterat och 
tagits upp når ytvattnet översilningsvåtmarken. 
Beroende på grundvattnets höjd infiltrerar det 
tillrinnande ytvattnet via våtmarken och når till 
slut Uttran via ytligt grundvatten. Vid höga flöden 
kan det hända att ytvattnet även återgår till den 
befintliga bäckfåran vid nedre delen av Flatenbäcken 
vid en befintlig mindre utgrävd damm som syns 
i figur 4 (objekt 4). Även vid detta scenario vid 
höga flöden har rening skett, framför allt genom 
sedimentation och växtupptag i dammen. Dammens 
reningsfunktion är inte är beroende av markens 
begränsade infiltrationskapacitet.

DAMMENS STORLEK
I Länsstyrelsens beslut framgår att den yta som 
föreslås till våtmarksområde inte bör understiga 
1 hektar. Storleken på den föreslagna våtmarken 
kommer likt naturliga våtmarker att variera beroende 
av årstid men i grova drag är dagvattendammens 
yta 4370 m2 och översilningsytan är 5690 m2 vilket 
tillsammans ger ett totalt våtmarksområde på drygt 
1 hektar. Dammens kommer att vara 1,2 meter djup 
förutom i de två djuphålorna där djupet kommer att 
vara 1,7 meter.

ANLÄGGNING AV DAMMEN 
Anläggandet av dammen innebär två huvudsakliga 
moment. Det första är fällning av träd, framför allt 

ca 30-årig björkskog i delområde 5 (Se figur 7) där 
dammen ska grävas och sedan stubbrytning. Detta 
följs av grävning av dammen vilket sker i organiska, 
blöta massor i och under grundvattennivån. 

Anläggningen ska genomföras under en period som 
har så liten påverkan på djur och växter som möjligt. 
I Länsstyrelsens villkor för godkänd anmälan om 
vattenverksamhet ges villkoret att inga åtgärder får 
göras på Flatenbäcken under perioden  1 april till 
15 juli. Vidare gör Ekologigruppen bedömningen 
att perioden april-juni är olämplig för fällning av 
träd och grävning av dammen. Vatten leds in från 
Flatenbäcken till dammen efter att dammen är 
färdigställd.  

På grund torv, gyttja och lera, är bärigheten i marken 
dålig för tunga arbetsfordon. Uppbyggnad av 
arbetsplattformar kommer behöva dimensioneras 
för att klara stabiliteten och bärigheten för maskiner 
och arbetsfordon vid schaktarbetena. Befintlig mark 
kommer behöva förstärkas med t.ex. geonät och 
krossmaterial för att kunna utgöra arbetsvägar och 
arbetsplattformar för tunga laster från grävmaskiner 
och lastbilar.

Arbeten, anslutningsvägar och  anläggningsytor ska 
planeras så att intrång i naturmark minimeras. Under 
anläggningsskedet ska en ekolog vara närvarande 
för att kontrollera att rätt träd sparas, dels som 

Figur 8. Dammens dimensioner 
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liggande död ved inom området, dels som träd som 
kan stå kvar i de områden där massor sprids ut. En 
mer utförlig beskrivning över anläggningsskedet 
går att läsa i Kontrollprogram Södra Hallsta, Västra 
Garnudden (Ekologigruppen 2022).

Utloppet från ledningssystemet till det befintliga 
diket ligger idag på +18,8 m.ö.h. När Flatenbäcken 
kommer att ledas om förväntas den ha en 
vattengång på +18,3 m.ö.h vid damminloppet.  
Förutsättningarna medför en dikeslutning på 0,2%. 
Det är svårt att anlägga ett dike med lite fall och 
framtida erosion och sedimentsamlingar kan göra 
det svårare. Det åligger därmed ett stort ansvar 
på entreprenörer vid anläggandet av diket för att 
få till jämn lutning, men också ett stort ansvar 
på kommunen för skötsel och drift av diket och 
dammen.

Vid anläggning av våtmarken bör sedimenten i 
Flatenbäcken låta ligga orörda för att minimera 
uppgrumling och vidare föroreningsspridning. 
Skyddsskärmar bör användas som skyddsåtgärd 
för att begränsa risken för partikelbunden 
föroreningsspridning från anläggningsområdet 
nedströms.

VÅTMARKENS RENINGSFUNKTION
Enligt en bedömning gjord av WRS tyder allt på att 
området som är aktuellt för anläggningen är ett 
utströmningsområde för grundvatten och att det inte 
föreligger någon risk för förorening av grundvattnet 
på platsen.

Att området är ett utströmningsområde för 
grundvatten innebär att grundvattnet trycks ut i 
området. Enligt den inmätning av grundvattenytan 
som gjorts i området ligger grundvattenytan ca 0,2 
m under marken. Infiltrationen till grundvattnet 
blir därmed försumbar. Inflödet av grundvatten till 
dammen (t ex l/s per ytenhet) har inte uppmätts. 
Bedömningen är att det inte föreligger någon 
risk för förorening av grundvattnet till följd av 
entreprenadarbeten för anläggande av planerad 
dagvattendamm, trots förekomst av vissa 
föroreningshalter i marken.

På grund av att grundvattennivån ligger så nära 
marknivån kommer det tillrinnande ytvattnet 
från Flatenbäcken att blandas med grundvatten i 
dammen. Avrinnande vatten från dammen kommer 
därmed att vara en blandning av grundvatten 
och ytvatten. Beräkningar av mängd tillrinning av 
grundvatten har hittills inte gjorts, men hastigheten 
på det tillrinnande ytvattnet från Flatenbäcken 
(och därmed mängden) bedöms bli betydligt större 
i jämförelse med tillströmningen av grundvatten. 
Tillrinningen av ytvatten från Flatenbäcken kommer 
att variera med vattenföringen i bäcken. 

Det är ännu inte i detalj bestämt hur stor del 
av Flatenbäckens flöde som ska avledas till 
anläggningen. Vid högflöden kommer en del av 
vattnet att avledas till den befintliga sträckan av 
Flatenbäcken mellan Garnuddsvägen och Uttran, 
för att inte riskera okontrollerad översvämning i 
anläggningen och för hög omsättningstid.

Figur 9. Undersökt avrinningsområde.
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Enligt SMHI varierar flödet i Flatenbäcken vid den 
planerade intaget till anläggningen mellan ca 300 
l/s (50-årsflöde) ner till ca 0 l/s vid lågvattenföring. 
Medelvattenföringen ligger på ca 40 l/s och dessa 
flöden (eller högre) förekommer under ca en 
tredjedel av året.

Förutsatt att allt vatten från Flatenbäcken avleds 
vid till exempel medelvattenföring kommer 
anläggningen att ta emot ca 3 400 m3 ytvatten per 
dygn. Dammens totala volym uppgår till ca 5000 m3. 
Det ger en omsättningstid på drygt ett dygn. 
Det tillrinnande ytvattnet har med all sannolikhet 
en betydligt högre halt av totalfosfor än 
grundvattnet och framför allt är det via ytvattnet 
som den partikelbunda fosforn tillförs dammen. Via 
grundvattnet tillkommer med all sannolikhet ingen 
partikelbunden fosfor.

Tillrinningsområdets area är ca 130 ha, vilket innebär 
att våtmarken utgör ca 0,8 % av denna. Enligt VISS 
(Vatteninformationssystem Sverige) kan en våtmark 
anlagd som dagvattenåtgärd uppskattas minska 
fosforbelastningen med 0,0053 kg fosfor per m2 
och år. Utifrån detta uppskattas reningsgraden 
för totalfosfor till ca 50 kg/år, vilket innebär en 
fosforreduktion på drygt 50 %.

Rening av fosfor i en damm sker främst genom 
sedimentation av partikulärt bunden fosfor. 
Totalfosfohalten är baserad på både partikulärt 
(fosfor bundet till jordpartiklar) och löst fosfor 
(fosfatfosfor). I de mätningar som genomförts 
i Flatenbäcken är dessa två fosforfraktioner 
inte åtskilda vilket medför en viss osäkerhet. 
WRS understryker att den reningseffekt som 

dagvattendammen beräknats medföra bygger på att 
större delen av fosforen som tillförs via Flatenbäcken 
är partikulärt bundet (WRS 2020).

Rening som sker via sedimentation i dammens 
djuphåla blir därmed en rening av det tillförda 
ytvattnet. 

I samband med en mer detaljerad projektering kan 
en inloppskonstruktion med tillhörande rör tas fram. 
Då kan en detaljerad hydrologisk beräkning av det 
flöde (l/s) som kommer att tillföras dammen tas 
fram.

Vid ett framtida scenario där dagvattendamm 
anläggs inom torvmarksområdet bedöms detta 
resultera i en förbättrad reningseffekt av eventuellt 
förorenat grundvatten. Effekten förutsätter att det 
grundvatten som strömmar igenom upplagsytan 
avrinner till dammen. Förbättrad reningseffekt 
erhålls framför allt genom förlängd uppehållstid 
med påföljande sedimentation av suspenderat 
material/partikulära föroreningar. En kombination 
av dagvattendamm med efterföljande torvmark kan 
därav tänkas utgöra ett naturligt reningssystem. I 
detta reningssystem kan föroreningar i partikulär 
och löst form sedimentera samt bindas och således 
begränsa eventuell föroreningstransport vidare till 
närliggande vattendrag och recipient. 

Översilning kommer att ske från dagvattendammen 
framför allt under högvattenflöden på våren och 
hösten. Översilningen bedöms dock inte ge upphov 
till förhöjd föroreningsspridning i oacceptabel 
omfattning. 

GARNUDDEN

SEKTION
Skala 1:1000 (A3)

Skala 1:400 (A3)

Figur 10. Illustrerande sektioner i olika skalor som visar dammens förhållande till skogen och Uttran. 
Illustration gjord av Ekologigruppen.
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Översvämning av delar av naturmarken vid högre 
flöden är en förväntad effekt som bidrar till stärkta 
naturvärden.

Utifrån genomförda undersökningar bedöms 
inte planerad dagvattendamm påverka risken för 
eventuell spridning av föroreningar från undersökt 
upplagsyta till recipienten Uttran. Sannolikt 
kommer en dagvattendamm medföra att eventuella 
föroreningsspridningar begränsas då denna typ av 
anläggning generellt fungerar som ett reningssystem.

Vid jämförelse med andra anlagda dammar och 
våtmarker är även dessa mer eller mindre fyllda av 
grundvatten innan ytvatten tillförs, det vill säga har en 
permanent hög vattenyta, innan ytvatten tillförs. Det 
är i denna typ av anläggningar som  sedimentation 
och reningskapacitet har studerats. Det är inte 
heller ovanligt att en dagvattendamm är i direkt 
anslutning till en sjö och vid låga flöden fylls på via 
utloppet (”bakvägen”) av vattnet i sjön. Ett exempel 
är Bergshamra dagvattendamm. Även denna typ 
av damm som är i direkt anslutning till recipienten 
kan ha god reningskapacitet. Att dammar delvis fylls 
på av grundvatten underifrån bidrar även till bättre 
förutsättningar för groddjur och andra organismer 
knutna till vattenmiljöer under de perioder som 
ytavrinningen är låg. I de studier där man mätt 
reduktionen av fosfor i denna typ av dammar är det 
omsättningstiden, dvs hur snabbt ett ”vattenpaket” 
förflyttar sig i dammen, som är den viktigaste 
faktorn. Anläggningen kommer även att ge en viss 
flödesdämpande volym, då vattnet svämmar ut över 
översilningsytan.

Kommunen bedömer, med hänvisning till ovanstående 
resonemang, att dammen genom förutsättningarna 
för sedimentation och en relativt stor omsättningstid 
kommer att ge en god reningseffekt och en god 
möjlighet att ta hand om tillrinnande vatten från 
Flatenbäcken.

INLOPP
Dagvattnet till dammen ska ledas från Flatenbäcken 
som får ett nytt utlopp och viker av söderut, förbi 
Tunadals kolonilotter på en yta som föreningen ej 
använder pga mycket skuggning från träd. Efter 
att Flatenbäcken omleds flyttas befintligt stängsel 
så att kolonilottsområdet kan förbli inhägnat. 
Flatenbäcken kommer att rinna under Garnuddsvägen 
för att sedan övergå till ett öppet dike söder om 
Garnuddsvägen innan vattnet når dammen (se figur 
11). Jordtäckningen föreslås att vara 600 mm vilket 

innebär att Garnuddsvägen kommer att behövas 
höjas till en nivå på ca +19,6 m.ö.h. från befintliga ca 
+19,1 m.ö.h. Eventuellt skulle jordtäckningen kunna
minskas beroende på överbyggnadens tjocklek och
trafikbelastning.

ÖVERSVÄMNING
För en så stor vattenrening som möjligt ska ske 
avleds huvuddelen av Flatenbäckens vattenflöde till 
våtmarken. Den gamla bäckfåran som utgör den sista 
sträckan i Flatenbäckens dragning behålls dock för 
att kunna avbörda högflöden, som vid snösmältning 
eller stora mängder regn. På så sätt minskar risken 
för översvämningar uppströms. Den gamla bäckfåran 
längs områdets nordöstra kant intill stigen kommer 
dock under delar av året att bli torrlagd som en följd av 
kompensationsåtgärden.

TILLGÄNGLIGHET 
I ett alltmer tätbebyggt samhälle är det viktigt 
att säkerställa tillgången till en rik och varierad 
bostadsnära natur. Berört planområde ligger i närheten 
av bostäder, flera skolor och förskolor och Rönninges 
pendeltågsstation. I närheten finns också målpunkter 
som Garnuddens naturreservat, badplatser och en 
tennisbana. Eftersom många rör sig intill området är 
det många som kan få glädje av Salem kommuns nya 
grönblå oas. 
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Som ett led i detta skapas nya entréer (se figur 7) till 
området för att förkorta avståndet till naturen.
För att öka tillgängligheten i området föreslås 
tillgänglighetsskapande åtgärder i form av stigar och 
spänger. Dessa skapar förutsättningar för kulturella 
ekosystemtjänster som rekreation, naturpedagogik och 
hälsa på en bostadsnära naturmiljö som idag till största 
delen är mycket svårframkomlig. Genom att anlägga en 
tillgänglig stig med kompletterande spänger där det är 
blött kan även personer med rörelsehinder få uppleva 
det våtmarksområdet.

Tre entréer skapas, en från Bintebovägen och två från 
stigen som går parallellt med Flatenbäcken. Dessa 
entréer knyts ihop via de nya stigarna och spängerna 
som skapas i området. Tillsammans med skyltar ska 
dessa tydliga entréer visa vägen för de som vistas i 
området. Skyltar placeras även ut för att förmedla 
platsens naturvärden vid sumpskogen och faunadepåer. 
Sittplatser i form av sittbänkar och sittstockar ska 
ge möjlighet till en stunds vila eller kontemplation i 
naturmiljön. En träbrygga ska anläggas intill dammen 
för att tillgängliggöra vattnet. Från bryggan kommer 
barngrupper från områdets skolor och förskolor att 
kunna iaktta grodlek och yngel, håva vattenorganismer 
och lära sig om vattenrening. 

VEGETATION
Vegetation fungerar som ett filter som fördelar 
vattenflödet i dammen och samtidigt tar upp näring 
från vattenmassa och sediment. Vegetation utgör 
även substrat för organismer som i sin tur bidrar till 
vattenreningen. För bästa möjliga effekt bör dammen 

bestå av både över, under, samt flytbladsvegetation.
Sådd av inhemska fuktängsblommor och plantering av 
inhemska strandväxter på platser som behöver skyddas 
från erosion bidrar till områdets artrikedom. Blomning 
främjar insekter som behöver nektar och som i sin tur 
främjar insektsätande fladdermöss, fåglar och små 
däggdjur. Befintlig bäckfåra sås in med fuktängsblommor 
för att på ett enkelt och billigt sätt främja den biologisk 
mångfalden och tillföra nya upplevelsevärden för 
förbipasserande. Marken föreslås till största delen 
lämnas bar för omgivningens växtmaterial att sprida 
och etablera sig spontant. För att minska risken för 
igenväxning och samtidigt skapa livsmiljöer som gynnar 
både insekter och fåglar bör träd och buskar sparas i 
kantzonen där så är möjligt under anläggningen. Det 
är också viktigt att vattnet inte beskuggas för mycket 
då solljus är mycket viktigt för bildandet av en tät 
vegetationen i dammen.

FRAMTIDA NATURVÄRDEN
Dammen har placerats för att spara värdefull 
natur. Den föreslagna utformningen medför att 
samtliga delområden med naturvärdesklass 2 (Högt 
naturvärde) och det mest värdefulla delområdet med 
naturvärdesklass 3 (Påtagligt naturvärde, delområde 
3) kan bevaras intakt med undantag av en smal
korridor genom delområde 2 som krävs för att leda om
Flatenbäcken till det nya inloppet (se figur 13). Inom
det delområdet är de högsta naturvärdena främst
centrerade till mitten av området.

Den relativt korta sträcka som utretts för  att tas i 
anspråk av inloppet ligger i utkanten av detta  område. 
Gamla träd saknas där och mängden död  ved är mindre 
än i området i stort och områdets  naturvärden bedöms 
inte påverkas avsevärt av ingreppet

Delområde 3 når nästintill Högt naturvärde och utgörs 
av värdefull försumpad granskog. 

Inom delområde 1 och 5 bedöms förutsättningarna för 
biologisk mångfald inte påverkas negativt av grävning, 
masshantering och översilning såvida död ved sparas 
inom området. Därför är damm och upplag placerade 
inom 1 och 5.

Dammen och den ökade försumpningen på 
översilningsytan skapar passande livsmiljöer för insekter, 
fåglar, svampar, groddjur och mossor som behöver 
fuktiga, skuggiga miljöer. 

Figur 12. Exempelbild på spång med avåkningsskydd 
som kan öka tillgängligheten i Västra Garanudden.
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Träd som tas ned för grävning av dammen sparas 
som död ved i området för att gynna den biologiska 
mångfalden. 

Den kommer skapa strukturer och underlag för 
många organismer. 
Skogen vid Södra Hallsta visar spår av historiska 
vattensamlingar vilka idag till stor del är uttorkade.

Värden som funnits i dessa kan nyskapas genom 
restaureringen av det våtmarksområdet i Västra 
Garnudden.

Målet är att rena huvuddelen av vattenflödet och 
samtidigt stärka områdets biologiska mångfald. 
Flatenbäcken är vid den aktuella delsträckan ett rätat 
dike som saknar höga naturvärden. Den kommer 
under delar av året vara torrlagd som en följd av 
kompensationsåtgärden. 

Ekologiska funktioner
Nyskapande av en öppen vattenspegel i Västra 
Garnudden bedöms nyskapa livsmiljöer för områdets 
groddjur. Från skogen finns rapporterade fynd av 
vanlig groda, vanlig padda och åkergroda, vilka alla 
kan nyttja den nya dammen som lekplats. Dessa fynd 
har gjorts vid vattensamlingen som utgör delområde 
4 i figur 7. Detta delområde lämnas orört. 

Övriga vattensamlingar som finns i området torkar 
ut vid varmare, torrare väderlek, vilket gör dem 
olämpliga för groddjurslek. Med ökad mängd 
stående vatten utan stor risk för uttorkning förbättras 
chanserna för lek. Dammens två djuphålor fyller 
förutom rening också en funktion för groddjur, som 
kan nyttja dessa djupare delar av dammen även vid 

mycket torra förhållanden då grundare delar 
av dammen kan torka ut.

Genom att skapa naturlika förutsättningar i 
dammen kan olika vattenlevande organismer 
gynnas, vilket också kan bidra till att det finns 
födokällor för groddjursyngel. När mer vatten 
släpps ut i delområde 1 (se figur 7) kommer 
försumpningsgraden att öka på grund av 
att det står kvar större vattenmängder 
under längre tid. Detta är positivt ur 
naturvärdessynpunkt då det skapar passande 
livsmiljöer för insekter, fåglar, svampar, 
groddjur och mossor som behöver fuktiga 
och skuggiga miljöer.

Vid återställande av vegetation i och runt 
den planerade dammen i Västra Garnudden 

kommer förutsättningar för en naturlig flora att 
skapas. 

Marken lämnas till största delen bar så att lokala arter 
från omkringliggande naturmark kan sprida sig och 
etablera sig på naturlig väg. På platser som behöver 
skyddas från erosion planteras för området naturligt 
förekommande och karaktäristiska strandväxter. 
På den södra sidan av dammen gallras befintlig 
vegetation för att släppa in ljus. Solljus är viktigt för 
bildandet av vegetation i dammen och värmer upp 
dammen för groddjurslek på våren.

För att minska risken att dammen växer igen sparas 
träd och buskar i anläggningens nordöstra kantzon, 
förutom ett max 4 m brett stråk för grävmaskiner och 
drift längs dammens kant. Trädens skugga begränsar 
bladvassens framfart vilket minskar skötselbehovet.

Vegetation fungerar som ett filter som fördelar 
vattenflödet i dammen och tar samtidigt upp näring 
från vatten och sediment. Vegetation utgör även 
substrat för organismer som i sin tur bidrar till 
vattenrening. För bästa möjliga effekt ska det finnas 
både under- och övervegetation samt
flytbladsvegetation. Vegetation hämtas med hink ifrån 
närliggande vattensamlingar.

Död ved
För att nyskapa värden motsvarande de som går 
förlorade vid Södra Hallsta runt västra Garnudden är 
det viktigt att död ved kontinuerligt nyskapas, såväl 
liggande som stående. På lång sikt uppnås detta 
genom att skogar lämnas för fri utveckling så att 

Figur 13. Det utredda  området (i blått) för inloppets dragning 
inom delområde 2.

2

1

3

5



21

en naturlig dynamik kan uppstå i skogsbeståndet. 
Död och döende ved av triviallövträd utgör en 
viktig resurs för att arter som jättesvampmal, 
scharlakansvårskål och mindre hackspett ska fortsätta 
finnas i området. Död ved som uppstår i samband 
med anläggning av dammen läggs ut i området för 
att på kort sikt öka mängden död ved i området. Den 
döda ved som läggs ut skapar strukturer och substrat 
som gynnar ett stort antal arter.

Äldre granar
Värden knutna till gran finns i stor utsträckning inom 
området. Dessa värden ska bevaras och stärkas. En 
viktig åtgärd är därför att skydda äldre granar från 
avverkning, samt undvika negativ påverkan på de 
områden där äldre granar växer. Den döda ved som 
finns i området lämnas orörd eller flyttas vid behov 
inom området.

Grönstruktur och ekologisk spridning
Skogen ligger i nära anslutning till värdefulla skogar 
inom Garnuddens naturreservat. Därför bedöms 
arter som finns inom reservatet kunna spridas 
till området om det lämnas för fri utveckling mot 
naturlig dynamik. Genom att skogarna i reservatet 
hyser källpopulationer för arter att spridas bedöms 
naturvärdena i området i Västra Garnudden ha god 
utvecklingspotential.

Fåglar
Restaureringen av våtmarksområdet bedöms 
bidra med variation till området och skapa bättre 
förutsättningar för insekter, smådjur och fåglar. 
Utöver det sätts holkar upp. Områdesskydd och 
naturvårdsanpassad skötsel tillåter träd att åldras 
och utveckla håligheter för fåglar att bosätta sig i.
Närheten till Garnuddens naturreservat gör att  
områdets fågelliv samverkar med och gynnas av 
intilliggande natur

Det bedöms att åtgärderna kommer att ge stor 
miljönytta. Det utvalda området angränsar till 
Garnuddens naturreservat vilket kommer att skapa 
en större sammanhängande yta av värdefull natur.
Rätt utformade är bedömningen att de föreslagna 
åtgärderna kan fungera som en kompensation 
för den förlorade våtmarken då de föreslagna 
åtgärderna både skapar och höjer förutsättningar 
för både biologisk mångfald, rening, flödesdämpning 
och större värdefull sumpskogsmiljö.

Etablering av naturvärden och uppföljning
För att säkerställa etablering av naturvärden och 
ekologiska funktioner i Västra Garnudden ska ett 
flertal områden och parametrar mätas och följas upp 
över tid. Det handlar främst om naturvärden som är 
kopplade till våtmarker, men även värden kopplade 
till triviallövskog och blandsumpskog (se tabell 1). 

Tabell 1 Sammanfattning av parametrar för övervakning, kontrollintervall samt syfte

ParameterParameter KontrollintervallKontrollintervall SyfteSyfte
Ved och mossor Minst vart femte år Säkerställa etablering av naturvärden och 

ekologiska funktioner som går förlorade i 
Södra Hallsta

Fågel Minst vart femte år Säkerställa etablering av naturvärden och 
ekologiska funktioner som går förlorade i 
Södra Hallsta

Groddjur Första våren efter anläggning.
Därefter minst vart femte år.

Säkerställa etablering av naturvärden 
som kan förväntas i denna typ av 
kompensationsåtgärd.

Vattenvegetation Minst vart femte år Säkerställa etablering av naturvärden 
som kan förväntas i denna typ av 
kompensationsåtgärd.

Bottenfauna Minst vart femte år Säkerställa etablering av naturvärden 
som kan förväntas i denna typ av 
kompensationsåtgärd.

Avsättning av förore-
ningar

Kort efter anläggning. Därefter 
minst vart femte år samt innan 
tömning av sediment.

Provtagningens syfte är att säkerställa 
den positiva synergieffekten med att rena 
förorenat vatten från Flatensbäcken som 
annars belastat Uttran.
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Inventeringar ska genomföras var femte år till 
dess att naturvärdena kan anses vara tillräckliga i 
förhållande till de naturvärden som gått förlorade 
i Södra Hallsta. Verksamhetsutövaren ska 
meddela tillsynsmyndigheten innan övervakning 
av parametrar genomförs, samt återrapportera 
resultaten när de är verksamhetsutövaren tillhanda.

FORMELLT OMRÅDESSKYDD
Länsstyrelsen har gett Salems kommun dispens från 
markavvatingsförbudet i Södra Hallsta på villkor 
att kompensationsåtgärden bla får ett formellt 
områdesskydd. Planområdet för Västra Garnudden 
angränsar i öst till Garnuddens naturreservat. Av 
den anledningen har Salems kommun för avsikt 
att utöka Garnuddens naturreservat och låta 
Västra Garnudden inkluderas i naturreservatet. I 
samband med att detaljplanen för Västra Garnudden 
vinner laga kraft kommer kommunen att revidera 
föreskrifterna och de geografiska gränserna för 
Garnuddens naturreservat.

SKÖTSEL AV DAMMEN
I dammens skötsel ska ingå upptag av sediment 
från djuphålan vid dammens inlopp. Det kan 
exempelvis göras med hjälp av en grävskopa med 
lång arm. Det är av högsta vikt att detta sker under 

den tid på året som groddjuren har krupit upp ur 
dammen och gått i vinterdvala (vanligtvis november 
– mars). Vid behov kan även vegetationen behöva
rensas på sikt vid eventuell risk för igenväxning,
framförallt om kaveldun och vass etablerar sig.
Vegetationsresningen bör endast göras om det
anses bli ett problem då vegetationen skapar ett
mer naturligt, renare och ett mer stabilt system och
viktiga livsmiljöer för organismer. När igenväxning
sker, framförallt om vassartad vegetation tar över
kan det bildas kanaler där vatten för en högre fart,
detta leder då till en försämrad sedimentation.
Växtligheten bör vara jämn med både över- och
undervattensvegetation. Rensningar ska göras i
samråd med ekolog och när både fåglar och groddjur
har lämnat dammen, exempelvis under senhösten.
Se mer i Kontrollprogram Södra Hallsta,
Västra Garnudden (Ekologigruppen 2022).

997,1

Skala: 1:8 000
meter

0

Figur 14. Visar Garnuddens naturreservats gränser och föreskrifter
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STRANDSKYDDET I  MILJÖBALKEN
Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela 
landet vid alla kuster, sjöar och vattendrag.
Strandskydd råder normalt 100 meter på land 
och i vatten, men kan utökas till 300 meter om 
det behövs för att säkra någon av strandskyddets 
syften. Strandskyddet har två övergripande syften; 
att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till 
strandområden och att bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet. Inom strandskyddat område 
är det förbjudet att uppföra nya byggnader, ändra 
byggnader eller sätta upp andra anläggningar eller 
anordningar som avhåller allmänheten från att röra 
sig där, såsom staket eller att gräva, spränga eller på 
annat sätt förbereda för sådana åtgärder eller utföra 
andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv såsom 
att fälla träd, lägga upp massor, gödsla eller muddra.

I en detaljplan får kommunen upphäva strandskydd 
enligt 7 kap. Miljöbalken för ett område, om det finns 
särskilda skäl för det och om allmänhetens intresse 
av att ta området i anspråk på det sätt som avses 
med planen väger tyngre än strandskyddsintresset. 
De särskilda skälen är:

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att
det saknar betydelse för strandskyddets syften,

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet
eller annan exploatering är väl avskilt från området
närmast strandlinjen,

3. behövs för en anläggning som för sin funktion
måste ligga vid vattnet och behovet inte kan
tillgodoses utanför området,

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet
och utvidgningen inte kan genomföras utanför
området,

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses
utanför området, eller

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat
mycket angeläget intresse

STRANDSKYDDET I  VÄSTRA 
GARNUDDEN
I nuläget är strandskyddet upphävt inom hela 
planområdet. För merparten av planområdet 
gäller stadsplanen för östra delen av Rönninge 
municipalsamhälle, plan 80-01, vilken vann laga 
kraft den 7 mars 1947. Enligt 10 a § i lagen om 
införande av miljöbalken (1998:811) ska strandskydd 
återinträda när en fastställd generalplan, stadsplan 
eller byggnadsplan upphävs eller ersätts av en ny 
detaljplan enligt plan- och bygglagen. Det innebär 
att i samband med planläggning av aktuellt område 
återinträder strandskydd på 100 meter för både 
Uttran och Flatenbäcken om inte strandskyddet 
upphävs i detaljplanen. Kommunen ser det möjligt 
att fortsättningsvis låta strandskyddet vara upphävt 
i det område som berör åtgärderna i planförslaget 
mot de särskilda skälen 3 och 5. 

MOTIVERING TILL UPPHÄVANDE 
AV STRANDSKYDD
3:e skälet i  MB 7 kapitlet 18 c §. Dammen är 
ett angeläget allmänt intresse

Enligt underlag till lokalt åtgärdsprogram behöver 
Salem minska fosforbelastningen till Uttran med 48
kg/år. En stor del av detta kan förväntas uppnås 
med de föreslagna åtgärderna vid Garnudden (WRS, 
2020). Den planerade dagvattendammen ökar 
förutsättningarna för att uppnå god ekologisk status 
i sjön och bidrar därmed till att uppfylla miljömålet 
levande sjöar och vattendrag. Att dagvattendammen 
anläggs utgör därför ett angeläget allmänt 
intresse som också ger långsiktiga fördelar för 
samhället. Förbättrad vattenkvalitet bedöms vara 
av stor betydelse för såväl friluftslivet som för olika 
naturvårds- och miljöintressen.

HANTERING AV STRANDSKYDD
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5:e skälet i  MB 7 kapitlet 18 c § Dammen 
måste för sin funktion l igga vid vattnet
Dagvattendammen bedöms vara en anläggning som 
för sin funktion behöver ligga vid vattnet.
Dammen ska rena Flatenbäckens vatten och måste 
för sin funktion ligga invid Flatenbäcken. Den 
placeras långt nedströms för att tillskottet från 
samtliga tillflöden ska kunna renas och den behöver 
ligga lågt i terrängen. Behovet av dammen går 
alltså inte att tillgodose på annan plats. Stöd för 
argumentation kan eventuellt hämtas i MÖD mål nr 
M 3795-16, domen avser dock en väg.

Intresset av åtgärden väger tyngre än 
strandskyddsintresset
Intresset av att ta området i anspråk för den 
planerade dammen väger enligt Salem kommuns 
bedömning tyngre än strandskyddsintresset. 
Åtgärden kommer att medföra stora positiva 
konsekvenser för sjön Uttran, vilket är av ett 
betydande allmänintresse.

Dammen är planerad så att värdefull natur sparas 
och den bedöms bidra med variation till området 
och skapa bättre förutsättningar för exempelvis 
insekter, fåglar, svampar, mossor och groddjur. Den 
liggande döda ved som tillkommer från de träd som 
tas ned kommer att skapa strukturer och substrat 
för många organismer. Anläggande av dammen 
kommer att ha en positiv påverkan på livsvillkoren 
för växt- och djurlivet både inom planområdet 
och i sjön Uttran. Dagvattendammen kommer inte 
avhålla eller hindra allmänheten från att beträda 
området. Området planläggs som naturmark dvs 
allmän plats och kommer att vara fortsatt tillgängligt 
för allmänheten. Inom Planområdet planeras 
även att tillgängliggöras med spänger, stigar och 
sittplatser. Åtgärderna bedöms vara förenliga med 
strandskyddets syften. Sammantaget bedöms 
påverkan på strandskyddet vara liten i förhållande till 
värdet av att anlägga dagvattendammen. Intrånget i 
det strandskyddade området väger alltså tyngre än 
strandskyddsintresset.

Figur 15. När strandskyddet återinträder i samband med planläggning kommer det att omfatta 
det färgade området. Kommunen har för avsikt att låta strandskyddet förbli upphävt inom det 
blåfärgade området för att möjliggöra åtgärderna i planförslaget. Inom det rödmarkerade 
området har kommunen för avsikt att låta strandskyddet återinträda.
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MILJÖKVALITETSNORMER FÖR 
UTOMHUSLUFT
Vid detaljplanering ska gällande miljökvalitetsnormer 
för utomhusluft iakttas. Detaljplanen bedöms inte 
påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormer 
för utomhusluft negativt. Planen bedöms inte 
generera en betydande trafikökning och förväntas 
inte komma att påverka att miljökvalitetsnormerna 
för utomhusluft överskrids.

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR 
VATTEN
Vid detaljplanering ska gällande miljökvalitetsnormer 
för vatten iakttas. Vattenprover som tagits vid 
Flatenbäckens mynning mot Uttran visar på förhöjda 
fosforhalter. För att uppnå miljökvalitetsnormerna 
för den nedströms liggande Uttran krävs att 
fosfortillförseln minskas. 

PÅVERKAN PÅ GRUND- OCH
YTVATTEN
För Uttran gäller målet MKN -God status 2033 
gällande ytvatten. För att uppnå MKN gäller att 
kemisk status och ekologisk status ska uppnå god 
status. För att bedöma ett vattendrag eller en sjö, 
som är vattenförekomster, används ett antal olika 
bedömningsparametrar. Det är den ekologiska 
statusen som bestämmer den nuvarande statusen 
för en vattenförekomst.

Nuvarande status för Uttran är otillfredsställande 
på grund av ekologiska parametrar (bl.a. plankton). 
För vattenkvalitet gällande näringsbelastning är 
statusen måttlig (fosfor) i Uttran och målet är att 
sänka medelhalten av fosfor i sjön från 28 till 12,5 
µg (referensvärde) TotP/l. För att nå detta mål finns 
ett åtgärdsbeting kopplad till årlig belastning på sjön. 
Detta åtgärdsbeting är angivet i VISS och uppgår till 
en minskning av medeltillflödet av fosfor till sjön på 
55 kg/år.

Fosforbelastningen till Uttran via Flatenbäcken 
beräknas idag till ca 100 kg fosfor/år. Åtgärdsbehovet 
för reducering av fosfor, det så kallade betinget för 
Salems kommun, är 48 kg/år (VISS). 

Under förprojekteringens gång stämde 
Ekologigruppen av ritningarna i planförslaget med 
WRS, som i ett parallellt uppdrag åt Salems kommun 
tog fram underlag till ett lokalt åtgärdsprogram för
Uttran. Dessa bedömer att våtmarken i Västra 
Garnudden kan uppnå en rening på ca 50kg fosfor/år 
och därmed uppnå Salems åtgärdsbehov för Uttran.  

De föreslagna åtgärderna i planförslaget är av mycket 
stor betydelse för Uttran ur ett reningsperspektiv, 
då cirka 37 % av Salems kommuns fosforbelastning 
till Uttran når sjön via utloppet vid Garnudden. 
Flatenbäcken är den enskilt största tillförseln av 
föroreningar och näringsämnen som idag saknar 
omfattande dagvattenrening.

WRS gör bedömningen att platsen är ett 
utströmningsområde för grundvatten. Av den 
anledningen är infiltrationen av föroreningshalter i 
grundvattnet försumbar.

Planen förväntas därmed säkerställa att 
dagvatten inte kommer påverka vattenkvaliteten 
i ytvattenförekomsten Uttran eller grundvattnet 
negativt. På lång sikt förväntas en förbättrad 
situation och en uppfyllelse av miljökvalitetsmålen.

KONSEKVENSER OCH FÖRENLIGHET MED 3,4 OCH 5
KAP. MILJÖBALKEN
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Detaljplanen är upprättad i enlighet med plan- och 
bygglagen, PBL 2010:900 med utökat förfarande i 
dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. 

Upprättandet av detaljplanen finansieras av 
kommunen

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Ägoförhållanden
Inom planområdet finns en kommunal och en 
privatägd fastighet samt en samfällighet. 

Salems kommun är lagfaren ägare till fastigheten 
Uttringe 1:12 och fastigheten Uttringe 1:187 är 
privatägd. 

Den kommunägda fastigheten Uttringe 1:12 och den 
privatägda fastigheten Uttringe 1:187 är delägare till 
samfälligheten Uttringe S:49. 

Fastighetsbildning
Del av den privatägda fastigheten Uttringe 1:187 
kommer planläggas som naturområde och som 
allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. 
För genomförandet av detaljplanen kommer en 
fastighetsreglering av del av fastigheten Uttringe 
1:187 till den kommunala fastigheten Uttringe 1:12 
bli aktuell. Kommunen har som avsikt att komma 
överens med fastighetsägarna till Uttringe 1:187 
om fastighetsregleringen i enlighet med denna 
detaljplan för Uttringe 1:12 mfl (Västra Garnudden). 
En överenskommelse om fastighetsreglering avses 
tecknas med ägarna till fastigheten Uttringe 1:187 
och kommunen. 

I det fall kommunen inte kommer överens med 
fastighetsägarna om en kommer kommunen skicka in 
en ansökan om fastighetsreglering hos Lantmäteriet.

Den samfällda vägen Uttringe S:49 kommer 
planläggas som naturområde. För genomförandet 
av detaljplanen kommer en fastighetsreglering 
från fastigheten Uttringe S:49 till fastigheten den 
kommunala fastigheten Uttringe 1:12 bli aktuell.

Kommunen har som avsikt att komma överens med 
fastighetsägarna för Uttringe 1:187 för regleringen 
av Uttringe S:49 om en överenskommelse om 
fastighetsreglering.

Salems kommun ansvarar för att ansöka om 
fastighetsbildning hos Lantmäteriet. 

TEKNISKA FRÅGOR
Strandskydd
Planområdet omfattar cirka 200 meter av Uttrans 
strandlinje och strandskyddet är i dagsläget upphävt.
I samband med framtagandet av ny detaljplan ska 
strandskyddet återinträda från Uttrans strand enligt 
4 kap 17 § plan- och bygglagen.

Strandskyddet från den gamla bäckfåran som utgör 
Flatenbäckens sista sträcka är upphävt och förblir 
upphävt i denna detaljplan. 

FÖRORENAD MARK
En miljöteknisk markundersökning har visat att 
föroreningshalter av bly, kadmium, kvicksilver, koppar 
och PAH-H förekommer i jordytan. Kommunen ska 
upprätta en anmälan om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd enligt 28 § förordningen (1998:899) 
och delge aktuell tillsynsmyndighet senast sex 
veckor innan schaktarbetena påbörjas. I anmälan 
anges hur massorna ska hanteras samt om de 
ska återanvändas. Kommunen behöver ta fram 
provtagningar för att bedöma om schaktmassorna är 
lämpliga att återanvändas i planområdet som vallar.

DAGVATTENHANTERING
Dagvattnet till dammen föreslås ledas från 
Flatenbäcken som får ett nytt utlopp och viker 
söderut under Tunadals koloniområde och 
Garnuddsvägen innan vattnet når dammen. 
Grundvattenhanteringen kommer under 
anläggningstiden hanteras av upphandlad 
entreprenör. Metod kommer fastställas i senare 
skede

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
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SKÖTSELPLAN
I skötselplanen för Garnuddens naturreservat 
framhävs att det är viktigt att i framtida planering 
beakta de ekologiska sambanden mellan reservatet 
och skogen intill. Skötselåtgärd för triviallövskogarna 
är att skogarna ska lämnas för fri utveckling, efter 
initial röjning av gransly. 

Skötselåtgärden för granskogarna är att skogarna ska 
lämnas för fri utveckling. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 15 år från 
den dag detaljplanen vinner laga kraft.  Under 
genomförandetiden får inte detaljplanen 
ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter 
genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen 
att gälla, men den kan då ändras eller upphävas.

Huvudmannaskap
Salems kommun är huvudman för allmän platsmark 
inom planområdet. 

EKONOMISKA FRÅGOR
Finansiering
Kostnader uppkomna under genomförandeskede 
finansieras i sin helhet av kommun. Kommunen 
bekostar samtliga driftkostnader för anläggningen. 

Fastighetsreglering
För fastighetsreglering av del av fastigheten Uttringe 
1:187 och Uttringe S:49, ska kommunen stå för 
förrättningskostnaderna. 

LONA-bidrag
Kommunen ansökte om statligt bidrag från 
Naturvårdsverket naturvårdssatsning LONA år 2020. 
Under 2021 beviljade Länsstyrelsen statsbidrag 
beträffande anläggningar för rekreation vid 
vådmarken i Västra Garnudden. Bidraget täcker 50 
% av kostnaden för åtgärderna som tillgängliggör 
området för rekreation, naturpedagogik och friluftsliv 
som beskrivs under rubriken ”Tillgänglighet”.

GENOMFÖRBARHET
Det bedöms att åtgärderna i planförslaget har goda 
förutsättningar för att kunna genomföras praktiskt. 
Området är tillgängligt för maskiner både vid 
anläggandet och skötseln av dammen.
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Dnr PEX/2019:17

2022-09-08

Vad är en samrådsredogörelse?
Efter att en detaljplan varit ute på samråd sammanställer kommunen de synpunkter som skriftligt

kommit in under samråd, en så kallad samrådsredogörelse. En samrådsredogörelse ska innehålla en

sammanställning av de synpunkter som har kommit in under samrådet samt en redovisning av

kommunens ställningstaganden och förslag med anledning av synpunkterna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 15 maj 2019 § 57 att ge Bygg- och miljönämnden i uppdrag att

upprätta en ny detaljplan för Uttringe 1:12 m fl (Västra Garnudden) för att möjliggöra en ny

dagvattendamm och våtmark i Västra Garnudden.

Den 31 maj 2021 beslutade kommunstyrelsen att sända ut detaljplan Västra Garnudden på samråd

med utökat förfarande. Planförslaget var ute på samråd under 17 juni - 31 augusti 2021

Detaljplanens  syfte
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för anläggande av ett våtmarksområde med dagvattendamm i

Västra Garnudden som kompensation för en planerad markavvattning av ett befintligt

sumpskogsområde i Södra Hallsta. Planen syftar även till att rena vatten som når sjön Uttran via

Flatenbäcken samt att anlägga nya gångstråk för att tillgängliggöra området för friluftslivet.

Planprocess

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och exploateringsenheten
Jonas Hanifi
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Dnr PEX/2019:17

2022-09-08

Vilka har yttrat sig?

Yttranden under
samrådstiden

Utan erinran

Remissinstanser inom kommunen

Kommunala rådet för funktionshinder

Remissinstanser utom kommunen

Vattenfall Eldistribution AB

Södertörns brandförsvarsförbund

SRV Återvinning

Med synpunkter

Remissinstanser och politiska
organisationer inom kommunen

Rönningepartiet
Friluftsfrämjandet

Remissinstanser utom kommunen

Länsstyrelsen
Lantmäteriet
Trafikverket

Sakägare och allmänheten

Klimatklubben Salem

Uttrans vattenvårdsgrupp

Tunadals koloniträdgårdsförening

31 st privatpersoner

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och exploateringsenheten
Jonas Hanifi

2



SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Dnr PEX/2019:17

2022-09-08

1. Vattenfall Eldistribution AB
Vattenfall Eldistribution AB har inga elnätsanläggningar inom området för aktuell detaljplan och

har därför inget att erinra i detta ärendet.

2. Södertörns Brandförsvarsförbund
Vi har inget att erinra i aktuellt ärende.

3. SRV Återvinning
SVR Återvinning har inga synpunkter i dagsläget.

4. Trafikverket
Trafikverket har erhållit rubricerat ärende på remiss från Salems kommun. Trafikverket yttrar sig i

det här ärendet i egenskap av sakägare, ansvarig myndighet för den långsiktiga

infrastrukturplaneringen och som ansvarig myndighet för riksintresse för kommunikationer.

Syftet med detaljplan för fastigheten Uttringe 1:2 m.fl. Salem är att möjliggöra för anläggande av

ett våtmarksområde med dagvattendamm och nya gångstråk för att tillgängliggöra området för

friluftslivet.

Norr om planområdet sträcker sig Västra stambanan som omfattas av riksintresse för järnvägen.

Trafikverket vill understryka att planerade åtgärder inte får påverka järnvägsanläggningen negativt.

Riksintresse för kommunikationsanläggningar

Planförslaget berör Västra stambanan, som är riksintresse för kommunikationer och ska därmed

skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller nyttjandet av anläggningen.

Riksintresset omfattar samtliga delar av anläggningen (och kan även innefatta framtida

utbyggnadsbehov). Riksintressena och eventuell påverkan på dessa bör framgå av

planbeskrivningen. Hänsyn måste också tas till riksintressets influensområden.

Dagvatten

I dokumentet ”undersökning av miljöpåverkan enl. MB 6:5” så uppges att förändrade

infiltrationsförhållanden, i avrinning eller dräneringsmönster med risk för

översvämning/uttorkning kan ske. Trafikverket vill understryka att detta inte får beröra

järnvägsanläggningen. Trafikverket anser att det är positivt att den gamla bäckfåran behålls (som

utgör den sista sträckan i Flatenbäckens dragning) för att kunna avbörda högflöden, som vid

snösmältning eller stora mängder regn. På så sätt minskar risken för översvämningar uppströms.

Om ovanstående synpunkter beaktas har Trafikverket inget att erinra mot att planförslaget prövas

positivt.

Kommunens kommentar: De föreslagna åtgärderna i planförslaget förväntas inte påverka

järnvägsbanan.
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5. Lantmäteriet
Detaljplanen innebär att privatägd mark läggs ut som allmän plats med kommunalt

huvudmannaskap, vilket det förvisso har varit redan sedan tidigare. En viktig följd av den

planläggningen är ändå att sådan allmän plats kan lösas in, även om någon överenskommelse om

saken inte träffas så som det beskrivs i planbeskrivningen.

Enligt Lantmäteriet ska det framgå av beskrivningen för att den ska uppfylla

kraven på redovisningen enligt 4 kap. 33 § plan- och bygglagen.

Kommunens kommentar: Synpunkt noteras. Kommunen har inför granskning bearbetat

planförslaget så att en mindre del av den fastigheten föreslås ingå i planen, än vid samrådet,

och regleras till kommunen. Resterande del av Uttringe 1:187 tas bort från planområdet.

6. Länsstyrelsen

Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen bedömer utifrån ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL att planförslaget behöver

bearbetas vad gäller frågor som rör miljökvalitetsnormer för vatten, MKN. Länsstyrelsen gör

bedömningen att kommunen i planhandlingarna inte tillräckligt tydligt redogör för hur reningen av

dagvattnet är avsedd att ske. Länsstyrelsen bedömer vidare att föreslagen utformning av planen

riskerar att leda till att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande

bestämmelser.

Länsstyrelsen lämnar även rådgivande synpunkter kring miljökvalitetsnormer för vatten samt

vattenverksamhet.

Ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL
Miljökvalitetsnormer för vatten

Planområdet ligger i anslutning till vattenförekomsten Uttran dit vatten från planområdet rinner.

Planområdet består av mättad sumpskog och marken består av mestadels torv, gyttja och lera.

Förutsättningarna är problematiska när det gäller såväl infiltrationsmöjlighet som avstånd till

grundvattnet. Planförslaget ämnar att framförallt rena fosfor från det ankommande dagvattnet från

Flatenbäcken. Det är positivt då Uttran har problem med fosforbelastningen och behöver minska

näringstillförseln för att nå god status. Emellertid anser

Länsstyrelsen att planhandlingarna behöver förtydligas gällande planerad dimensionering och

reningseffekt.

Eftersom Uttran har ett fosforbeting för att kunna nå god status är det viktigt med en god

tillförlitlighet när det gäller beräknade reningseffekter. Planbeskrivningen behöver tills nästa skede

redogöra för respektive dagvattenanläggnings dimension. Beräkningar behöver också göras på

förändringar i flöde samt reningseffektivitet.

Strandskydd
Av plankartan framgår att strandskyddet ska upphävas för de redovisade användningsområdena

natur och vattenområde. Länsstyrelsen gör bedömningen att hanteringen av strandskyddet inom
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föreslagen detaljplan inte är fullständigt utrett och att det finns en risk att strandskyddet upphävs i

strid med gällande bestämmelser utifrån det underlag som finns.

Kommunen behöver ta ställning till om intresset av att ta området i anspråk på det sätt som

planen anger väger tyngre än strandskyddsintresset. Kommunen behöver tydligare redogöra för

om/hur planförslaget kan komma att påverka naturvärden eller värden för allmänhetens friluftsliv.

Utgångspunkten är att strandskyddet inte ska upphävas i större utsträckning än vad som behövs

för att genomföra planen. Vid planläggning bör strandskyddet normalt ligga kvar inom allmän

platsmark natur och vattenområden, områden som kommer att vara fortsatt allemansrättsligt

tillgängliga. Eventuella åtgärder som är förbjudna bör istället prövas som dispenser från

strandskyddet.

Råd om tillämpning av 2 kap. PBL
Miljökvalitetsnormer för vatten och dagvattenhantering

Kommunen behöver tydligare redogöra för om schaktmassorna är lämpliga att återanvändas i

planområdet som vallar och om det skulle påverka vattenkvalitén samt recipienten.

Det behöver vidare klargöras i detaljplanen att markerna är tillräckligt stabila för kommande

verksamheter (dagvattendamm, våtmark, vallar).

Dagvattenanläggningarna bör så långt möjligt säkerställas i plankartan med avsatt yta eller

planbestämmelser.

Rådgivning gällande planens genomförbarhet
I Länsstyrelsen beslut med beteckning 531-36041-2015 har Salems kommun fått förlängd dispens

från förbudet mot markavvattning samt förlängt tillstånd till markavvattning på fastigheten Salem

5:77 (tidigare Salem 5:88). Beslutet förenades med ett villkor om att kommunen skulle

kompensera för detta genom att anlägga en ny våtmark om minst 1 hektar.

De kompensationsåtgärder som presenteras i detaljplanen anger att 4370 m² dagvattendamm och

översilningsyta på 5690 m² kommer att utgöra ett våtmarksområde om ca 1 hektar.

Våtmarksområdet placeras på fastigheten Uttringe 1:12, söder om planerad dagvattendamm och

sydväst om Garnuddens naturreservat. Dess inlopp utgörs av Flatenbäcken, vidare in i

dagvattendammen och utlopp mot sjön Uttran. Villkoret om kompensation verkar vara uppfyllt

eftersom kommunen föreslår en plats för en ny våtmark på ca 1 hektar och har undersökt fyra

olika alternativ.

Kommunen kan med fördel göra en tydligare bedömning av samtliga arters möjligheter och

förutsättningar att återetablera sig vid den nya våtmarken samt redogör för hur våtmarken

kommer kunna hålla och rena vatten på önskvärda sätt.

Upplysning om vattenverksamheter m.m.

Anläggande av en 1 hektar stor våtmark samt utläggande av en träbrygga vid dagvattendammen

kommer behöva anmälas som vattenverksamheter till Länsstyrelsen. Vidare kan omgrävning av

vattendrag/diken eller anläggande av nya vattendrag/diken behöva anmälas eller tillståndsprövas.

Om det gäller grävning, schaktning, muddring, sprängning eller annan liknande åtgärd i ett
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vattendrag, gäller anmälningsplikt om bottenytan som verksamheten omfattar i vattendraget

uppgår till högst 500 m². Överstiger ytan 500 m² gäller tillståndsplikt.

Själva dagvattendammen utgör inte vattenverksamhet utan kan behöva tillstånd enligt 9 kap.

miljöbalken som en miljöfarlig verksamhet.

Om det tillkommer vattenverksamheter i anläggningsskedet av dagvattendammen, t.ex. grävning i

vattenområde utgör detta vattenverksamhet som behöver prövas, antingen genom en

tillståndsprocess eller anmälan. Samprövning 9 kap. och 11 kap. miljöbalken kan med fördel göras.

Kommunens kommentar:

En ytterligare provtagning med tätare provtagningspunkter kommer att genomföras innan

grävning av dammen sker. Detta för att säkerställa att massorna kan återanvändas inom

planområdet utan att det skulle orsaka föroreningsspridning. Skulle det visa sig vara fallet

att risk för föroreningsspridning föreligger kommer massorna att transporteras till deponi. .

Detta har uppdaterats med en tydligare beskrivning i planbeskrivningen.

Kommunen vill inte dra juridiska gränser för dammens exakta placering i plankartan baserat

på systemhandlingar från förprojekteringen eftersom systemhandlingar är behäftade med

viss osäkerhet tills dess att en detaljprojektering gjorts.

Planbeskrivningen har uppdaterats enligt Länsstyrelsens övriga synpunkter.

En anmälan om vattenverksamhet har lämnats in av kommunen till Länsstyrelsen. Denna

godkändes av Länsstyrelsen den 25-08-2022.

7. Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Kommunala Rådet för funktionshinderfrågor har givits möjlighet att lämna synpunkter på denna plan.

Den västra delen av Garnuddens skogar är i dagsläget en otillgänglig tätvuxen blandskog. Salems

kommuns planer är att tillgängliggöra området och införliva det i det angränsande friluftsområdet.

Nya stigar ska dras fram och nya entréer ska skapas. Skogen i området kommer att få en ny karaktär. I

norr ska en långsmal dagvattendamm anläggas och längre söderut ska områdets gamla våtmark

restaureras. Sedan Flatenbäcken anlades har den tidigare våtmarken i området blivit torrare. Idag har

området utvecklats till en blandskog med barr- och lövträd. En restaurering av våtmarken kommer att

medföra positiva konsekvenser för områdets naturvärden, och tillsammans med dagvattendammen

även gynna kvaliteten på Uttrans vatten. Genom att anlägga stigar, spänger och en träbro i området

kommer västra Garnudden bli ett spännande utflyktsmål för Salemborna.

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor ser inga negativa följder av genomförandet enligt ovan.

Det vore helt fantastiskt att kunna anlägga området i enlighet med det av LONA genomförda

naturvårdsområdet!
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8. Friluftsfrämjandet - Salems Lokalavdelning

Friluftsfrämjandet ser mycket positivt på planförslaget, då det kommer skapa stor miljönytta, bidra till
biologisk mångfald och genom stigar, spänger och skyltar också inbjuda till nyfikenhet och förståelse
för vår miljö och ekosystemet. Detta kommer vara positivt för förskola och skolverksamhet, för
friluftsfrämjandet och andra ideella verksamheter och för den nyfikna och vetgiriga allmänheten.
Planförslaget kommer sannolikt bidra till förbättrad vattenkvalitet i sjön Uttran.

Vår uppfattning är att planförslaget kommer hantera områden med högt naturvärde varsamt under
projekteringsarbetet. Vi anser att det är mycket viktigt att hela tiden säkerställa att detta prioriteras
så att inga naturvärden förstörs och signalarter försvinner.

Kompensationsåtgärd
I planförslaget framgår att detta våtmarksområde ska utgöra den kompensationsåtgärd som är ett
villkor från Länsstyrelsen för den avvattning som planeras för detaljplaneringen av Södra Hallsta. Ytan
på våtmarksområdet ska vara minst 1 hektar. I planförslaget står att läsa ”Storleken på den föreslagna
våtmarken kommer likt naturliga våtmarker att variera beroende av årstid men i grova drag är
dagvattendammens yta 4370 m2 och översilningsytan är 5690 m2 vilket tillsammans ger ett totalt
våtmarksområde på drygt 1 hektar”. Här räknas då översilningsytan, som utgör 56% av totalytan in i
kompensationsområdet. Översilningsytan klassas här inte som ”högt naturvärde”.

Storlek på området för planförslaget
Våtmarken i området sträcker sig längs Garnuddenvägen ända fram till vändplanen vid tennishallen.
Friluftsfrämjandet undrar om det har övervägts, och finns möjlighet, att inkludera en större del av
våtmarken i planförslaget, ända fram till vändplanen. Detta skulle sannolikt bidra till att en större yta
av högt naturvärde ingår i kompensationsåtgärden. Dessutom skulle ytterligare en entré till området
kunna utgå från vändplanen [vid rackethallen], vilket skulle vara positivt, då vändplanen är en naturlig
ingång till olika aktiviteter i området.

Tillgänglighet
Planförslaget tar upp flera aspekter för att öka tillgängligheten i området i form av stigar och spänger
samt entréer vilket är bra. Som vi förstår ska entrén från Bintebovägen nås direkt från bilvägen, det är
inte optimalt att ta sig fram den vägen med rullstol, vilket är den närmaste vägen till området om man
kommer från Rönninge station/centrum. Denna väg är ganska starkt trafikerad från boende, skulle ett
bättre förslag vara att bygga en gång/cykelväg parallellt med Bintebovägen, fram till denna entré? Se
bilaga 2.

Kommunens kommentar: Föreslagen yta för våtmark mäter ca 1 ha och uppfyller

Länsstyrelsens villkor för en kompensationsåtgärd. Kommunen planerar inte att ha en större

våtmark än i samrådsförslaget. Kommunen planerar heller inte en ny entré från vändplanen vid

rackethallen då det idag redan finns ett motionsspår där som ansluter till planområdet.

Tillgängligheten från vändplanen vid rackethallen till planområdet är god. Synpunkt om gång-/

cykelbana parallellt med Bintebovägen noteras.
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9. Rönningepartiet

Vi uppfattar det som att planens syfte är att finna en lämplig plats på minst en hektar som kan

ersätta sumpskogen/våtmarken i Södra Hallsta. Detta behövs för att möjliggöra byggnation av

bostäder i Södra Hallsta.

Om projektet kommer att uppnå detta syfte genom en restaurering av Garnudden är ytterst
tveksamt. Som vi ser det saknas ett resonemang om hur Garnuddsmarken dels kommer  omhänderta
bristen som uppstår när Södra Hallsta bebyggs och dels kommer bibehålla nuvarande  ”kapacitet”
som området har idag. Dock anser vi att detaljplanens andra syfte eller snarare dess tilltänkta resultat
är mycket bra. ”Detaljplanen syftar till att möjliggöra för anläggande av ett  våtmarksområde med
dagvattendamm och nya gångstråk för att tillgängliggöra området för  friluftslivet.”.

Det är verkligen synd att samrådstiden lagts under juli månad. Det är inte lämplig utifrån ett
demokratiskt perspektiv. De flesta invånare torde ju vara på sommarsemester, i likhet med
handläggande tjänsteperson. Med andra ord, denne finns inte tillgänglig för invånarnas frågor om
dokumenten som lagts ut under samrådstiden.

Det är ibland mycket svår att förstå och följa dokumenten som ingår och de har en förvillande
struktur. Exempelvis att filen benämnd bilaga-11---pm-alternativa-dagvatteninlopp-1 får
flikmärkning SE Rapport när den öppnas. En tydlig innehållsförteckning saknas helt och skulle
verkligen vara till hjälp

Vidare skulle Planbeskrivningen vinna på om den innehåller tydliga referenser till underlagen så  att
medborgarna kan följa de bedömningar förvaltningen gör utifrån underlagen. Detta är särskilt  viktigt
när underlagen lägger fram alternativa utföranden. Om sådan information inkluderades i
Planbeskrivningen skulle det även underlätta för förvaltningen att kontrollera att all relevant
information kommit in i Planbeskrivning och Plankarta.

Planområdet

Planområdet och Plankartan stämmer inte med den tänkta omfattningen av projektet. Detta är en
stor brist. Det blir mycket tydligt genom att tilloppet till dammen kommer att ändras. Enligt
handlingarna måste tillflödet ändras till att två kulvertrör under koloniträdgården. Vi anser därför  att
planområdet måste utvidgas så att koloniföreningen Tunadal ( U 1:13) inkluderas i planområdet. Vi
anser att Planbeskrivningen och Plankartan bör omarbetas.

Risk för översvämningar

Bygg och miljö anser att det inte finns risk för översvämning. I utredning av alternativa
dagvatteninlopp till Garnuddsdammen finns en beräkning om att inflödet till dammen skall klara  230
l/s och att det befintliga diket skall användas som bräddavlopp vid översvämning. Till det kan tillfogas
att det de senaste åren, bl.a. i år regnat väldigt mycket. Vi ser inte att dagvatteninloppsutredningen
innehåller resonemang om vad eventuellt ”extremväder” eller s.k.  hundraårsregn kan ge för flöden.
Vi anser att detta måste beaktas ytterligare speciellt då vi i närtid haft översvämningar i bl.a.
Hagaporten och på Garnuddsvägen.

Naturvärden

Området har ett flertal skyddsvärda arter bl.a. mindre hackspett. Därför måste arbetet ta hänsyn  till
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dessa. Det är mycket viktigt att bevara området artrikedom och mångfald. Åtgärder får inte ske i
området under perioden april-juni då skyddade och ovanliga fågelarter under perioder häckar.
Åtgärder kan då störa deras häckning.

Miljögifter och sanering

Bland de underlag som redovisats saknar vi information om hur Planbeskrivningen påverkas av
tidigare verksamhet i området. Av gamla Rönningebor har vi informerats om att i Tunadal  (Uttringe
1:19) har det förekommit tillverkning av kemiska produkter för desinfektion och  rengöring samt att
det legat ett reningsverk på planområdet. Vi vill därför se att det genomförs en komplett
miljökonsekvensbeskrivning för hela projektet. Vidare är det av mycket stor vikt ”...att en anmälan
bör upprättas enligt 28 § förordningen  (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och
delges aktuell tillsynsmyndighet senast  sex veckor innan schaktarbetena påbörjas. I anmälan anges
hur massorna ska hanteras samt om  de ska återanvändas.”

Genomförande

I underlagen finns det omfattande information om de försiktighetsåtgärder som de olika  konsulterna
rekommenderar kring exempelvis växtlighet och markens svaga bärighet för tunga  maskiner vid
anläggande och underhåll. Vi anser att Planbeskrivningen ska kompletteras med  denna typ av
information.

Ekonomi

Genom att syftet med planen är tydligt, det gäller ersättning av Södra Hallstas våtmark, anser vi  att
det är orimlig att VA-kollektivet tar 80% av kostnaden.

Kommunens kommentar: Efter att ha mottagit synpunkter utökades samrådstiden till 31
augusti.

En innehållsförteckning ingick i samrådsförslaget på sid 3 i planbeskrivningen.

Synpunkt om hänvisning till underlag i planbeskrivningen har bearbetats in i nuvarande
version.

Efter samrådet modifierades planområdesgränsen och inkluderar nu hela inloppet till
dammen.

Ingen bebyggelse kommer att tillkomma inom planområdet. Inte heller kommer ytor inom
planområdet att hårdgöras. Dessutom kommer inflödet av vatten från Flatenbäcken inte att
öka på grund av åtgärderna i planförslaget. Inte heller minskas nuvarande flödeskapacitet på
grund av åtgärderna i planförslaget. Den kommer snarare att öka då vattnet från Flatenbäcken
kommer att ha två vägar att rinna igenom vid högflöden, genom inloppet mot dammen och
genom bäckens ursprungliga dragning.

Undersökningen av betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalkens 6 kap. 5 § togs fram i ett
tidigt skede i planarbetet. I den underströk kommunen att ändringar av bedömningen kan
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komma att ändras, i och med att ny kunskap kan tillkomma samt att inriktningen på
planförslaget kan komma att ändras, vilket innebär att bedömningarna skulle ses som
preliminära. De provtagningar som genomförts i området har inte visat på att det skulle
föreligga risk att åtgärderna i planförslaget påverkar vattenkvaliteten i Uttran eller
omkringliggande naturmark negativt. Tvärtom ser kommunen och medverkande konsulter att
planförslaget skulle förbättra dessa parametrar. Undersökning av miljöpåverkan har reviderats
av kommunen efter samrådet och samma bedömning görs som tidigare. Det vill säga att en
miljökonsekvensbeskrivning inte krävs för berörd detaljplan.

Den miljötekniska markundersökningen har kompletterats med provtagning av dioxiner och

PFAS. Undersökningen visade inga indikationer eller övriga signifikanta faktorer som tyder på
risk avseende spridning av föroreningsämnen till recipienten som skulle innebära fara för
människor, djur eller natur i samband med anläggandet av dammen. Tvärtom bedöms
åtgärderna i planförslaget kunna rena vattnet som når Uttran via Flatenbäcken. För en mer
utförlig redogörelse om provtagningarna se planbeskrivningen eller den miljötekniska
undersökningsrapporten.

En ytterligare provtagning med tätare provtagningspunkter kommer att genomföras innan

grävning av dammen sker. Detta för att säkerställa att massorna kan återanvändas inom

planområdet utan att det skulle orsaka föroreningsspridning. Skulle det visa sig vara fallet att

risk för föroreningsspridning föreligger kommer massorna att transporteras till deponi.  Detta

har uppdaterats med en tydligare beskrivning i planbeskrivningen.

Planbeskrivningen har uppdaterats med en mer utförlig beskrivning av föroreningssituation
och historik om miljöfarlig verksamhet i anslutning till planområdet som kan ha gett upphov till
föroreningsämnen i marken. Planbeskrivningen har även uppdaterats med rekommendationer
om hantering av markens svaga bärighet under anläggandet av dammen.

Detaljplanen syftar, förutom att kompensera avvattnad sumpskog i Södra hallsta, även till att
rena Uttran, vilket är av allmänt intresse för invånarna i Salems kommun därav den ekonomiska
fördelningen mellan VA-kollektivet och projektet Södra Hallsta. Kommunstyrelsens tekniska
utskott beslutade den 19 maj 2021 att godkänna den fördelningen.

10. Uttrans vattenvårdsgrupp

Synpunkter
Sjön Uttran, har förutom sitt estetiska och stora rekreationsvärde, utpekats i två oberoende
rapporter som en tänkbar sjö i länet att bli en råvattenreserv. Pågående och alltmer ökande
klimatförändringar eller en olycka i dricksvattentäkten Mälaren kan innebära
dricksvattenbrist för 25 kommuner.

Målet för vår verksamhet i Uttrans Vattenvårdsgrupp är att restaurera sjön och förbättra
vattenkvalitén att nå så god kemisk och ekologisk status som möjligt, för att för att minska
sårbarheten.
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UVVG gläds därför åt planer att förbättra dagvattenhanteringen i Salems kommun för att
minska belastningarna av föroreningar till sjön Uttran, samt möjligheterna att på sikt att
uppnå en förbättrad vattenkvalitet. Det är även positivt att kommunen avser att
strandskyddet kommer att återinföras.

Vidare:
I konsultföretaget Yoldias väldokumenterade rapport 2020 (pdf sida 36) uppvisar Flatenån
mycket höga värden av Escherichia coli, d.v.s. tarmbakterier. Detta kan tyda på läckande
avlopp uppströms eller gödsling från Tunadals koloniodlingar intill Flatenån. Ån och sjön
Flaten måste därför kontrolleras och åtgärdas.

Vid liknande våtmarksanläggningar har man utrett myggors spridning. Till exempel, om
vattenspegeln i dammen blir stillastående för länge gynnas myggor vilket kan hämma
attraktionen och tillgängligheten till området.

Översilningsområdet bör göras så stort så möjligt innan det renade vattnet når sjön.

Området antas göras tillgängligt även för handikappade, barnvagnar och äldre. Vägar ska
grusas, inte hårdgöras eftersom grusning underlättar infiltration av dagvatten.

Då den naturliga våtmarken i Hallsta alltid haft sin viktiga funktion för dagvattenavrinning i
området utan bebyggelse, kan icke ersättas med våtmark på helt annan plats med en utökad
tillrinning vid Garnudden.

UVVG föreslår att om Garnuddens tänkta våtmark kan genomföras, ska ses som en
förbättrande och kompletterande våtmark till den befintliga våtmarken i Södra Hallsta, som
skall behållas oexploaterad.

Emellertid, det har nyligen kommit till Vattengruppens kännedom att området vid
Bintebovägen där den nya dagvattenanläggningen är tänkt att placeras, har tidigare använts
som avstjälpningsplats för kommunens avfall. Även privatpersoner har använt sig av denna
tipp. Därför ifrågasätter vi lämpligheten att etablera ett nytt avrinningssystem för dagvatten
just i detta rimligtvis kontaminerade område.

Innan man går vidare med rubricerad detaljplan för våtmarken anser UVVG att
försiktighetsprincipen ska tillämpas eller förordar att en fördjupad provtagning av förväntade
miljögifter, exempelvis tungmetaller, PCB och andra organiska hallogenföreningar, måste
utföras.

Kommunens kommentar: Kommunen noterar synpunkt om tarmbakterier. Planförslaget har
inte ändrats med hänsyn till synpunkten om myggors eventuella spridning i området. En
avhandling från Uppsala universitet 2008 undersökte förekomsten av mygg i anslutning till
våtmarker. Undersökningen visade på lägre mängder mygg i anslutning till öppna dammar med
permanent vattenyta eftersom de behöver temporärt översvämmade miljöer för att lägga ägg.
Undersökningen genomfördes på ett våtmarksområde om 4 ha. Ett antagande baserat på
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avhandlingen är att myggproduktionen vid dammen förväntas bli lägre än den i
översilningsytan.

Resultat från screening-analys, som genomfördes inför samrådet, där fler parametrar
analyserar visar att halterna  underskrider laboratoriets rapporteringsgränser för PCB och
halogenföreningar. Halterna av tungmetaller i jordmaterialet på upplagsytan och ytan där
dammen är tänkt att anläggas är generellt låga. Samtliga metallhalter underskrider aktuella

riktvärden (Mindre än känslig markanvändning).

Efter samrådet kompletterades den miljötekniska markundersökningen med provtagning av
dioxiner och PFAS. Undersökningen visade inga indikationer eller övriga signifikanta faktorer
som tyder på risk avseende spridning av föroreningsämnen till recipienten som skulle innebära
fara för människor, djur eller natur i samband med anläggandet av dammen. Tvärtom bedöms
åtgärderna i planförslaget kunna rena vattnet som når Uttran via Flatenbäcken. För en mer
utförlig redogörelse om provtagningarna se planbeskrivningen eller den miljötekniska
undersökningsrapporten.

En ytterligare provtagning med tätare provtagningspunkter kommer att genomföras innan

grävning av dammen sker. Detta för att säkerställa att massorna kan återanvändas inom

planområdet utan att det skulle orsaka föroreningsspridning. Skulle det visa sig vara fallet att

risk för föroreningsspridning föreligger kommer massorna att transporteras till deponi.  Detta

har uppdaterats med en tydligare beskrivning i planbeskrivningen.

Planbeskrivningen har uppdaterats med en mer utförlig beskrivning av föroreningssituation
och historik om miljöfarlig verksamhet i anslutning till planområdet som kan ha gett upphov till
föroreningsämnen i marken.

11. Klimatklubben Salem

Syftet med den nya detaljplanen beskrivs av kommunen så här:

”Detaljplanen syftar till att möjliggöra för anläggandet av en dagvattendamm och våtmark som

kommer innebära att Flatenbäckens vatten genomgår en renande process innan det rinner vidare ut i

sjön Uttran.”

Men bakgrunden till anläggningen finns i Södra Hallsta, där en våtmark försvinner i och med den

tänkta exploateringen. För att kompensera för den förlusten anläggs en dagvattendamm i Västra

Granudden. Våtmarken finns redan, vilket är ett problem i sig, man kan ju inte anlägga något som

redan finns, man kan möjligen utveckla det befintliga.

En slutsats att man kan dra utifrån det ovan beskrivna är att det är positivt att utveckla våtmarken i

Västra Garnudden, men att det inte rimligtvis duger som kompensation för förlusten av våtmarken i

Södra Hallsta. Detta önskar vi se diskuteras ytterligare och vi ber om redogörelser för hur våtmarken i

Södra Hallsta ska ’ersättas’ med ny våtmark.

Våtmarker kan uppfattas handla enbart om miljö, biodiversitet och dylikt. Men bevarande av våtmark

rankas som bland de viktigaste åtgärderna för att reducera vår klimatpåverkan (de agerar som
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kolsänkor och när de förstörs ger de ifrån sig koldioxid). De är dessutom avgörande för framgångsrik

klimatanpassning. De har alltså dubbel nytta (om vi bara ser till klimat)! Detta känner förhoppningsvis

kommunen redan till. Förutsatt att så är fallet bör ett starkare skydd utan större tveksamhet hos

kommunen tillämpas för existerande våtmarker (ex. Södra Hallsta) och byggande anpassas utifrån ett

sådant skydd, samt bör en förstärkning ske av existerande våtmark (Västra garnudden). Det senare är

kommunen uppenbart på god väg med.

Kommunens kommentar: I den framtagna naturvärdesinventeringen delades
planområdet området in i ett antal delområden baserat på deras karaktär och
naturvärden. Tre av av dessa delområden klassas i naturvärdesinventeringen som
försumpad triviallövskog, blandsumpskog eller strandskog. Det finns även en mindre
damm, som utgör ett eget delområde, i anslutning till ett delområde med frisk
granskog. De delområdena där dammen och översilningsytan föreslås utgörs av
triviallövskog. Inom planområdet finns tecken som tyder på att marken historiskt
präglats av mer fuktiga förhållanden. Dammen och översilningsytan föreslås därför inte
att anläggas på befintlig sumpskog. Därmed har planförslaget tagits fram i enlighet med
Länsstyrelsens krav om kompensationsåtgärd i form av ny eller restaurerad våtmark.

Sumpskogen i Södra Hallsta visar spår av historiska vattensamlingar vilka idag till stor del är

uttorkade. I Västra Garnudden planeras för en våtmark med mer bestående vattensamlingar

där bland annat groddjur kan etableras sig. Sumpskogsområdet i Södra Hallsta som berörs av

exploateringen är ca 1700 kvadratmeter stort. Våtmarken som restaureras i Västra Garnudden

är drygt 1 ha stor och knyter an omkringliggande sumpmark till ett sammanhängande

våtmarksområde och kommer att ge god miljönytta på längre sikt. Kommunen bedömer

därmed att planförslaget är av stor nytta för miljön.

12. Tunadals koloniträdgårdsförening

Vi vill lämna följande synpunkter:

1. Koloniträdgårdsföreningen har inte blivit inbjudna till samråd angående omdragningen av

Flatenån och den nya dagvattendammen i Västra Garnudden. Vi fick läsa detta i Salem

informerar! Som direkt berörda finner vi detta mycket anmärkningsvärt, då förslagen om ny

dragning av Flatenån kommer att få stor påverkan på koloniområdet. Den demokratiska

ordningen har blivit satt ur spel. Tunadals koloniträdgårdsförening har funnits sedan 1988

och många av medlemmarna har varit med sedan start. Det innebär många arbetstimmar

som utförts för att få jorden och lotten i gott skick. En uppgrävning av lotterna kommer att få

stora konsekvenser och kommer att kräva många timmars arbete igen, för att återställa

marken. Enligt ansvarig tjänsteman har det inte gått att få reda på vem som är kontaktperson för

koloniträdgårdsföreningen. Mycket märkligt, då vi varje år får en räkning på vattenförbrukning och på

arbetet med att stänga av och sätta på vattnet. Vi har bara

sommarvatten. Det finns dessutom personuppgifter i kommunens föreningsregister,
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visserligen gamla, men fullt användbara.

2. Det finns två förslag på hur Flatenån ska ledas om. Alternativ A, som enligt ansvarig

tjänsteman förordas, kommer att få stor påverkan på många av våra odlade lotter. Detta är

också det dyraste alternativet.

3. Vårt förslag är alternativ B, där ån går idag. Vid behov kan vi upplåta den trekant som ligger i östra

delen av koloniområdet. Där finns en större obrukad markyta. Där finns dock en

vattenkran som man måste ta hänsyn till. Vi vill också i så fall få vårt staket flyttat för att

hindra obehöriga att ta sig in på koloniområdet.

4. Som fritidsodlare är vi väl medvetna om den rådande klimatkrisen. Vi vet att hantering av

dagvatten och våtmarker är essentiella för att hantera klimatgaser. Även den odling som vi

håller på med lagrar in kol i marken och bidrar till minskade klimatgaser. Västra Garnudden

har stora naturvärden enligt den utredning som gjorts. Vi vill påpeka att även ett

koloniområde innehåller stora naturvärden och en stor biologisk mångfald. Förutom den mat

vi producerar för att äta själva finns det gott om mat för både små och stora djur och

insekter. Menar vi allvar med att värna vårt klimat och vår miljö, måste vi värna även den

mångsidigt odlade jorden. Som medborgare och arrendatorer motsätter vi oss å det

bestämdaste att man gräver för Flatenån över de odlade delarna av koloniområdet. Den

obrukade marken ställer vi självklart till förfogande.

Kommunens kommentar: Kommunen har tagit med sig kolonilottföreningens synpunkter och skissat

på en alternativ dragning av inloppet till den föreslagna dammen i Västra Garnudden. En

konsekvensanalys har tagits fram och inmätningar har gjorts vilket har resulterat i ett förslag som

innebär att Tunadals kolonilotter inte påverkas. I planförslaget är inloppet till den föreslagna dammen

dragen genom den trekant som ligger i östra delen av koloniområdet som föreningen nämner i punkt

3 i sitt yttrande.

13. Privatperson 1

Min fru och jag har tänkt på den vackra skogen och det nya projektet. Det är spännande med detta

vackra projekt, men vi är också oroade över att de tar bort några vackra träd nära vår gräns från vårt

hem. Som vi lovade i vårt telefonsamtal kommer jag att skicka bilder till dig. Jag har just varit i skogen

och 10 meter skulle räcka från vår gräns för att tallarna ska kunna stå kvar så att vi inte får insyn

eftersom vårt hus är 3,5 meter högre och har stora fönster som ni vet.

Vi hoppas återigen att de inte planerar att ta bort dessa träd 10 meter från vår gräns och att vi får

stöd från er också!

Det skulle också vara säkrare att använda ingången 10-15 meter före kurvan (som ofta används som

tävlingsbana) och det skulle vara säkrare för människor.
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Kommunens kommentar: Vissa träd föreslås att gallras i det fall schaktmassorna återanvänds

för att göra plats för vallarna. En del av schaktmassorna föreslås att ställas mellan

trädstammarna. En trädridå mot villaområdet föreslås behållas och stora träd behålls.

Synpunkt om entréens placering har bearbetats in i planförslaget.

14. Privatperson 2
Bra förslag överlag vore dock bra om man tänkte på att göra en bättre och säkrare gångväg om man

kommer från Bergviks brygga och ska till Garnudden, vilket väldigt många gör idag. Bintebovägen

känns idag som väldigt otrygg att gå längs, speciellt i den skymda kurvan där många bilar kör fort.

Kommunens kommentar: Synpunkten noteras.

15. Privatperson 3
Jag tycker planen ser bra ut och har en fråga. Skulle det vara möjligt att inom området bygga ett

växthus? Jag (bland annat) ser framför mig ett växthus, lite fler kolonilotter utanför, som ett möjligt

samlande projekt dit såväl skolbarn som andra kan gå, i vilket man från januari driver upp små plantor

som sedan kan sättas ut på olika lämpliga platser i kommunen.

I samtal med sakkunniga har jag fått uppfattningen att det inte skulle inskränka möjligheterna att nå

målen som gäller ökad vattenkvalitet. Målet med växthuset skulle vara att skapa en intressant plant-

mötes- och pedagogisk plats som ökar den nästan obefintliga nivån av självförsörjning av mat i

kommunen.

Kommunens kommentar: Inom planområdet för Västra Garnudden är det inte möjligt att

bygga ett växthus. Marken består av skogsmark och/eller sumpskog och planen syftar till att

använda skogsmarken för rening av dagvatten samt för tillgänglighetsskapande åtgärder som

ska gynna friluftslivet i området. Det är därför inte lämpligt att bygga växthus på den marken.

16. Privatperson 4
Om det ska göras om i detta område tycker jag att i samtidigt kan ordna med en cykelväg fram till

möllebadet. En cykelväg som fungerar för pendlande cyklister.

Det behövs en bra cykelväg mellan Rönninge och Tumba för pendlande cyklister. Idag saknas det.

Att cykla i ett motionsspår höst och vinter är inte optimalt då ljuset och underlaget är dåligt.

Kommunens kommentar: Det finns ingen på plan på att anlägga en cykelväg till Möllebadet i

dagsläget. Kommunens har satsat på cykelväg norr om järnvägen. Synpunkt noteras.
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17. Privatperson 5
Hej självklart ska vi ha utomhusbana. Salem skulle bli väldigt bra om ni byggde utomhusbanor [för

padel] vid Uttran.

Kommunens kommentar: Inom planområdet för Västra Garnudden kommer det inte finnas

möjlighet att bygga padelbanor då detta skulle ta våtmark eller naturmark i anspråk och är inte

i linje med detaljplanens syfte.

18. Privatperson 6
Jag har tidigare i våras varit i kontakt med Elisabeth Argus med en önskan om att få tillstånd från

kommunen att bygga ett par utomhusbanor för padel vid Garnudden. Nu helt plötsligt såg jag av en

slump att man kan komma in med förslag och synpunkter gällande detta friluftsområde och skickar

härmed in mitt förslag igen.

Jag ser till att finansiera och driva dessa banor privat eller via Salems Padel Club om vi bara får

möjlighet att hyra (arrendera marken) av kommunen.

Anläggandet av två utomhusbanor skulle inte behöva vara i konflikt med varken anläggning av

dagvattendammen (våtmarken) eller gångbanor då placeringen av dessa banor kan göras på den

”torra” ytan längs Bintebovägen.

Återkom gärna om ni vill ha en presentation eller möte för vidare diskussion.

Kommunens kommentar: Föreslagna padelbanor befinner sig utanför planområdet för Västra

Garnudden och kan därför inte inkluderas i detaljplanen. Inom planområdet för Västra

Garnudden kommer det inte finnas möjlighet att bygga padelbanor då detta skulle ta våtmark

eller naturmark i anspråk och är inte i linje med detaljplanens syfte.

19. Privatperson 7
Utomhuspadelbanor vore de allra bästa för Salems invånare. Vi har saknat utespel när Salems padel

tvingade stänga utebanan.

Kommunens kommentar: Inom planområdet för Västra Garnudden kommer det inte finnas

möjlighet att bygga padelbanor då detta skulle ta våtmark eller naturmark i anspråk och är inte

i linje med detaljplanens syfte.

20. Privatperson 8
Vilket trevligt förslag ni har lagt fram för västra Garnudden, blir jättebra tror jag! Jag och min familj

skulle även önska padelbanor förslagsvis i anslutning till tennishallen.
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Kommunens kommentar: Inom planområdet för Västra Garnudden kommer det inte finnas

möjlighet att bygga padelbanor då detta skulle ta våtmark eller naturmark i anspråk och är inte

i linje med detaljplanens syfte.

21. Privatperson 9
Jag föreslår följande tillägg i detaljplanen:

att det anläggs två padelbanor i anslutning till friluftsområdet nere vid Uttran, dvs Västra

Garnuddens naturreservat.

Detta skulle ge kommunens många utövare av den mycket populära sporten Padel en möjlighet att

spela utomhus i närheten av både natur och kommunikationsmöjligheter, utan att behöva lämna

kommunen.

Kommunens kommentar: Inom planområdet för Västra Garnudden kommer det inte finnas

möjlighet att bygga padelbanor då detta skulle ta våtmark eller naturmark i anspråk och är inte

i linje med detaljplanens syfte.

22. Privatperson 10
Hej och tack för ett alldeles utmärkt förslag till renare vatten och mer friluftsliv till Salemsborna!

I samband med att kommunen tillgängliggör området för allmänheten vore det ett bra tillfälle att

även planera in ytor för utomhussporter/-lek såsom t.ex. basket, padel, klättervägg, boulebana,

lekplats och beachvolleyboll. Vidare är det också ett bra tillfälle att planera för anläggande av en

större brygga ut i Uttran från vilken kommunens medborgare kan bada i och solbada vid Uttran och

sitta ner på bänk och njuta av utsikt och natur såväl vinter som sommar. Se bifogade bilder från

Mönsterås kommun där en sådan brygga anlades för några år sedan i syfte att göra det enklare för

kommuninvånarna att bada i Östersjön längs en sträcka där det är svårt att ta sig i vattnet. I

anslutning till nämnda brygga har Mönsterås kommun anlagt en beachvolleyplan, boulebana och ett

enklare utomhusgym.

Områdets centrala läge lämpar sig väl för ovan beskriva utökning då det är ett område där närboende

inte störs samtidigt som det är nära för både Rönninge- och Salemsbor att ta sig dit utan behov av bil

eller kollektiva färdmedel.

Kommunens kommentar: Att bereda för större ytor för aktiviteter vid Uttrans strand skulle

missgynna planområdets reningseffekt då våtmark tas i anspråk. Kommunen vill bevara

skogen och våtmarken inom planområdet och bedömer därför det som olämpligt med ytor

för utomhussporter.

23. Privatperson 11
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Med tanke på hur populärt det är med padel så vore det kanske en god idé att planera in padelbanor?

Typ minst en singelbana och en dubbelbana? Just nu är det för dyrt för ungdomarna.

Kommunens kommentar: Inom planområdet för Västra Garnudden kommer det inte finnas

möjlighet att bygga padelbanor då detta skulle ta våtmark eller naturmark i anspråk och är inte

i linje med detaljplanens syfte.

24. Privatperson 12
Då vi i Salem saknar utomhusplaner för padel

Vore detta ett perfekt läge att anlägga ett par banor, gärna i anslutning till vattnet.

Kommunens kommentar: Inom planområdet för Västra Garnudden kommer det inte finnas

möjlighet att bygga padelbanor då detta skulle ta våtmark eller naturmark i anspråk och är inte

i linje med detaljplanens syfte.

25. Privatperson 13
Hej, jag tycker det vore lämpligt att bereda mark för en privat aktör att bedriva padelverksamher i det

aktuella området.

-Efterfrågan är stor på padel i kommunen. Finns bara 2 inomhusbanor.

-Finns en aktiv lokal padelförening som kunde ha en central roll i driften.

-Möjlighet för kommunen att villkora attraktiv uthyrning av mark mot att en privat aktör ger

subventionerade priser mot ungdomar.

-Några utomhus padelbanor skulle passa perfekt in i friluftsområdet.

Kommunens kommentar: Inom planområdet för Västra Garnudden kommer det inte finnas

möjlighet att bygga padelbanor då detta skulle ta våtmark eller naturmark i anspråk och inte är

i linje med detaljplanens syfte.

26. Privatperson 14
Jag har bott i Rönninge i hela mitt liv / från 1953 /  och min fråga och synpunkt är, är det lämpligt att

utföra dammbygget på det sätt ni föreslagit.

Jag vet att det funnits ett reningsverk / upphörde slutet av 60-talet början av 70- talet /på området

där ni planerar dammbygget och att det även tillverkats gödningsmedel i grannfastigheten.

Det framgår att prover tagits i området och att det finns höga halter av vissa farliga ämnen, som kan

riskera att förorena sjön Uttran under lång tid, man tror att de höga halterna av ämnena tillkommit av

andra skäl än från ett reningsverk som man inte verkar ha någon aning om att det funnits på området.
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Det är skrämmande att det inte verkar finnas underlag för markområden i kommunen, att man inte

vet vad olika markområden använts till. Har ni inget sökbart arkiv för det?

Vi ska väl ta hand om våra sjöar i Rönninge.....i tid......

Kommunens kommentar: Den första provtagningen visade på generellt låga föroreningshalter

av både organiska och oorganiska föroreningar. Detta gäller jordmaterialet från både

upplagsytan och området för den planerade dagvattendammen. Halterna av såväl metaller som

organiska föroreningar var generellt låga och risken för spridning för majoriteten av

analyserade grundämnen var mycket liten

Efter samrådet gav kommunen Atrax Energi & Miljö i uppdrag att genomföra ytterligare

provtagningar i området. Provtagningarna gjordes i syfte att komplettera tidigare provtagningar

avseende föroreningar som kan ha uppstått av tidigare miljöfarlig verksamhet i anslutning till

planområdet. Det togs även sedimentprover i Uttran för att i framtiden ha ett referensvärde att

jämföra situationen före och efter anläggningen av dammen. Baserat på de

provtagningsresultaten från den kompletterande undersökningen konstaterades

föroreningsspridning som låg. Det finns inga indikationer eller övriga signifikanta faktorer som

tyder på risk avseende spridning av föroreningsämnen till recipienten som skulle innebära fara

för människor, djur eller natur i samband med anläggandet av dammen. Tvärtom bedöms

åtgärderna i planförslaget kunna rena vattnet som når Uttran via Flatenbäcken. För en mer

utförlig redogörelse  om provtagningarna se planbeskrivningen eller den miljötekniska

undersökningsrapporten.

En ytterligare provtagning med tätare provtagningspunkter kommer att genomföras innan

grävning av dammen sker. Detta för att säkerställa att massorna kan återanvändas inom

planområdet utan att det skulle orsaka föroreningsspridning. Skulle det visa sig vara fallet att

risk för föroreningsspridning föreligger kommer massorna att transporteras till deponi.

27. Privatperson 15
Jag har läst rapporterna som ni fick från Yoldia och förvånad att det saknas där ett billigt sätt att ta

bort fosfor från sjöar genom tillsats av polyaluminiumklorid. Detta tex gjordes för att drastiskt

förbättra vattenkvalitet i Brunnsviken i Stockholm.

Fördelen med det här metoden att man kan snabbt åtgärda problemet med fosfor som redan finns i

sjöar, för att dammar bara tar hand om fosfortillförseln

Tycker att åtminstone en pilotprojekt med tillsats av polyaluminiumklorid borde testas för Flaten till

kostnad som är bråkdel av hela dammprojektet.
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Kommunens kommentar: Inom planområdet för Västra Garnudden behöver Flatenbäckens

fosfortillförsel till Uttran hanteras. Detta görs då via rening som föreslås i planförslaget.

Synpunkt om hantering av befintliga fosformängder noteras.

28. Privatperson 16
Vi bor nära området och blev väldigt glada över att se förslaget om västra Garnudden.

En tanke som slog oss angående entrén från Bintebovägen är att denna plats idag saknar trottoar. Om

det är tänkt att bli ett område som många människor ska ströva till bör entrén gå att komma till via en

trottoar. Såg inget om det i förslaget.

Kommunens kommentar: Synpunkt noteras.

29. Privatperson 17
Efter att ha läst samrådshandlingarna för detaljplanen vilken jag finner positivt intressant för att

förbättra vattenkvaliteten i sjöarna, vill jag här informera om en viktig detalj som inte nämns i

handlingarna:

Har fått vetskap från äldre rönningebor, om att på nämnda projektyta har det funnits ett

vattenreningsverk från ca 1920 - 1969.

Detta föranleder mig att be MSB att undersöka verkets efterlämnade markförhållanden med

hänsyn till förutsättningar för etablerande av dagvattendamm och våtmark. Ikommunens arkiv bör

finnas beskrivningar om vattenreningsverkets dåtida reningsfunktioner.

"I flertalet provtagningspunkter från framförallt ytan för dagvattendammen påvisas halter av bly,

kadmium, kvicksilver, koppar och PAH-H som överskrider haltnivåerna för MRR och delvis

riktvärdena för KM".

"Figur 14. Handgrävning vid undersökning av markmiljö på de mer svåråtkomliga platserna".

Fråga: Ligger ovannämnda halterna nära markytan och kan avlägsnas ganska lätt?

Eller ligger dessa ämnen djupare i sedimenten?

Bundna eller "lösliga" i sedimentet?

"Schaktmassor är en stor fråga som behöver stämmas av med uppdragsgivare.

Grävning är generellt ett ingrepp som bör ställas mot den långsiktiga miljönyttan. Djup

och storlek påverkar schaktmängd och därmed kostnad. Förslaget bedöms vara en

rimlig kompromiss. Budget och vattenverksamhetsbeslut kan medföra att förändringar

måste göras".

Fråga: Om man hamnar att hantera dammens jordmassor mera på djupet med

uppschaktning av t.ex.dammvallar, enligt beskrivningen. Hur kan man hantera detta så
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att möjligaste minsta skada uppstår?

Ämnar man att göra som i Herrängsdammen; dvs kemiskt binda skadliga ämnen tills de

inte fäller och därefter deponeras och förvaras som ett "naturligt sediment" (?) (!). Om,

det visar sig att placeringen av dammen inte kan fungera så måste MSB hitta ett nytt

ställe för denna.

Kommunens kommentar: De ovannämnda ämnena som påvisats i ytan för dammen har

påträffats genom handgrävning. De har grävts till ca 0,4 meters djup. För att få fram bra

underlag om hantering av dessa ämnen och tillhörande massor kommer en mer utförlig

undersökning med fler provtagningspunkter att göras innan anläggandet av dammen kan

påbörjas. Undersökningen kommer att fastställa hur massorna kan hanteras utan att skada på

omgivning uppstår.

30. Privatperson 18
En fantastiskt idé att satsa på utomhuspadelbanor i vår kommun. En mycket bra möjlighet för barn,

ungdomar och vuxna ha möjligheten att idrotta.

Jag och vår familj röstar definitivt ja till detta förslag.

Kommunens kommentar: Inom planområdet för Västra Garnudden kommer det inte finnas

möjlighet att bygga padelbanor då detta skulle ta våtmark eller naturmark i anspråk och inte är

i linje med detaljplanens syfte.

31. Privatperson 19
Vore bra att få några padelbanor utomhus. Bra för folkhälsan.

Kommunens kommentar: Inom planområdet för Västra Garnudden kommer det inte finnas

möjlighet att bygga padelbanor då detta skulle ta våtmark eller naturmark i anspråk och inte är

i linje med detaljplanens syfte.

32. Privatperson 20
Jag springer förbi Garnuddens naturområde flera ggr i veckan och skulle gärna se att det byggs och

görs i ordning där i någon form. Mitt förslag är att bygga Padelbanor (helst inomhus) eftersom det är

en enorm efterfrågan just nu. Det kan även runt omkring planeras andra aktiviteter där såsom

klättring, boule, multibana med konstgräs o sarg, hinderbana, basket mm.

Kommunens kommentar: Inom planområdet för Västra Garnudden kommer det inte finnas

möjlighet att bygga padelbanor då detta skulle ta våtmark eller naturmark i anspråk och inte är

i linje med detaljplanens syfte.
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33. Privatperson 21
Det är ett strålande förslag på det stora hela med nya dammar, vattenrening och rekreationsområdet

som ni planerar - jättefint! Dessutom tar kommunen tydliga och välkomna steg i rätt riktning inom

hållbarhet vilket är både viktigt och avgörande för framtiden.

Det jag vill önska att ni tar med i projektet är två saker:

1. Bredda Garnuddsvägen från trevägskorsningen och förse den med gångbana den del som går mot

korsningen vid Fiskauddsvägen. Det är redan idag risk för personskada då väldigt många går på vägen

och den skarpa kurvan medför dålig sikt. Med nya planen kommer dessutom antalet besökare att öka

vilket ställer krav på ökad säkerhet som följd.

2. Bygg en hundrastgård någonstans i området, kanske med fördel på ytan upp emot Garnuddsvägen.

Då kan man undvika att hundarna måste gå in i befintliga spåret eller i nya våtmarken men ändå

skapa en väldigt trevlig träffpunkt för hundägare. Givetvis kan den placeras på annan plats i området,

jag tror att det skulle bli väldigt uppskattat och väl nyttjat.

Kommunens kommentar: Synpunkterna noteras.

34. Privatperson 22

Salems kommun ämnar bygga ett nytt bostadsområde i södra Hallsta. I detta bygge torrläggs ett
våtmarksområde i södra Hallsta. Länsstyrelsen har ålagt Salems kommun att utföra s. k. ekologisk
kompensation, dvs att anlägga ett annat våtmarksområde/dagvattendammar på en annan plats för
att kompensera för den viktiga våtmark som enligt nuvarande planer kommer att förstöras. Södra
Hallsta har även betydligt fler äldre skyddsvärda träd än västra Garnudden. Om södra Hallsta ska
bebyggas är det betydligt bättre att planera för att ta hand om dagvattnet lokalt, dvs att bevara den
befintliga våtmarken i så stor utsträckning som möjligt. I den mån hårdgjorda ytor kommer att finnas i
södra Hallsta, så bör dessa absolut vara lätt genomsläppliga. I ett skogsområde och våtmarksområde
som södra Hallsta finns dessutom betydande mängder markbundet kol (och i biomassan). I dessa
klimatförändringens tider är det inte tillrådligt att frigöra detta kol som skulle avges som koldioxid och
därmed bidra till klimatförändringar. Att förstöra våtmarksområden medför dessutom framtida
översvämningsrisker. Det går inte att utgå från att de kompensatoriska åtgärderna kan balansera
dessa effekter. Det är dessutom mycket bättre att använda naturens egna lösningar som redan finns
på plats.

För västra Garnudden har kommunen har gjort bedömningen att en strategisk miljöbedömning inte
krävs för berörd detaljplan. Denna bedömning är gjord på felaktiga grunder och behöver rivas upp.
En strategisk miljöbedömning behöver absolut göras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
behöver tas fram.

Skäl till detta:
Det är känt via både vittnesmål och via dokument i Länsstyrelsens arkiv att området i västra
Garnudden tidigare har använts som tipp för schaktmassor och även allsköns sopor (inklusive gamla
bilar, däck mm) och att dessa regelbundet förbrändes på platsen.  vc Dioxiner är mycket giftiga för
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människan och misstänks påverka immunförsvaret, utvecklingen av nervsystemet,
reproduktionsförmågan, hormonsystemet samt orsaka cancer. Foster och spädbarn är extra känsliga
för dioxiner. Dioxin bildas oavsiktligt vid viss typ av förbränning och sprids till miljön.

Atrax Energi och Miljö AB har på uppdrag utfört en miljöteknisk markundersökning med syftet att
klarlägga föroreningssituationen i västra Garnudden. I den provtagning som har skett har ett antal
miljöföroreningar mätts, dock obegripligt nog inte dioxin. Atrax kände inte till att det regelbundet har
eldats sopor på platsen. De hade då (enligt personlig kommunikation) rekommenderat att
dioxinhalterna bör analyseras.

Bland samrådshandlingarna finns dokumentet  ”Undersökning av miljöpåverkan enligt MB 6. kap. 5
§”. Häri finns frågan ” Har området tidigare använts som tipp, uppfyllnadsplats, industrimark eller
dylikt varvid miljö- och hälsofarliga ämnen kan finnas lagrade i marken?
Kommunen har svarat nej, vilket är uppseendeväckande eftersom det inte stämmer.

Det finns också en fråga om planens genomförande kan medföra ökade utsläpp av hälsofarliga
ämnen. Även här svarar kommunen nej trots att halterna av dioxin inte har uppmätts.

Halterna av dioxin och även PFAS bör absolut analyseras innan man gör något på platsen. Annars
kan vattenstatusen i Uttran kraftigt försämras och kommunen riskerar även att dra på sig en
miljöskandal om halterna av dioxin  (och PFAS) är höga. Om man börjar att gräva och göra andra
ingrepp på platsen finns det en risk att föroreningar mobiliseras/lakas ur.

Bland de miljöföroreningar som har analyserats så är det vissa värden (Cd, Hg, Pb, vissa PAH, vissa
alifater) som ligger över riktvärden som MRR/KM/MKM. Kommunen bör göra en betydligt djupare
analys om det då verkligen är tillrådligt att använda dessa schaktmassor som vallar. Miljöpåverkan kan
inte uteslutas och kommunens svar på frågorna ovan blir än mer felaktiga.

Man kan också ställa sig undrande till anläggandet av en dagvattendamm och våtmark i ett område
som redan i dagsläget utgör ett våtmarks/sumpskogsområde. Utvidgning av friluftsområdet i
Garnudden behövs dessutom inte, eftersom området redan är stort (hela vägen till Möllebadet).

Det är som nämnts ovan betydligt bättre att planera för ett lokalt omhändertagande av dagvattnet i
södra Hallsta, företrädesvis med hjälp av den våtmark som finns där. Kommunen har en chans att visa
på högsta möjliga miljötänk i södra Hallsta.

Kommunens kommentar: Dagvattnet i Södra Hallsta ska inte ledas till Västra garnudden utan
ska omhändertas lokalt i enlighet med Salem kommuns dagvattenpolicy. Vattnet som ska ledas
in till dammen kommer från Flatenbäcken som rinner mellan sjön Flaten och sjön Uttran.

Undersökningen av betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalkens 6 kap. 5 § togs fram i ett
tidigt skede i planarbetet. I den underströk kommunen att ändringar av bedömningen kan
komma att ändras, i och med att ny kunskap kan tillkomma samt att inriktningen på
planförslaget kan komma att ändras, vilket innebär att bedömningarna skulle ses som
preliminära. De provtagningar som genomförts i området har inte visat på att det skulle
föreligga risk att åtgärderna i planförslaget påverkar vattenkvaliteten i Uttran eller
omkringliggande naturmark negativt. Tvärtom ser kommunen och medverkande konsulter att
planförslaget skulle förbättra dessa parametrar. Undersökning av miljöpåverkan har reviderats
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av kommunen efter samrådet och samma bedömning görs som tidigare. Det vill säga att en
miljökonsekvensbeskrivning inte krävs för berörd detaljplan.

Den miljötekniska markundersökningen har kompletterats med provtagning av dioxiner och
PFAS. Undersökningen visade inga indikationer eller övriga signifikanta faktorer som tyder på
risk avseende spridning av föroreningsämnen till recipienten som skulle innebära fara för
människor, djur eller natur i samband med anläggandet av dammen. Tvärtom bedöms
åtgärderna i planförslaget kunna rena vattnet som når Uttran via Flatenbäcken. För en mer
utförlig redogörelse om provtagningarna se planbeskrivningen eller den miljötekniska
undersökningsrapporten.

En ytterligare provtagning med tätare provtagningspunkter kommer att genomföras innan

grävning av dammen sker. Detta för att säkerställa att massorna kan återanvändas inom

planområdet utan att det skulle orsaka föroreningsspridning. Skulle det visa sig vara fallet att

risk för föroreningsspridning föreligger kommer massorna att transporteras till deponi.  Detta

har uppdaterats med en tydligare beskrivning i planbeskrivningen.

I den framtagna naturvärdesinventeringen delades planområdet området in i ett antal
delområden baserat på deras karaktär och naturvärden. Tre av av dessa delområden klassas i
naturvärdesinventeringen som försumpad triviallövskog, blandsumpskog eller strandskog. Det
finns även en mindre damm, som utgör ett eget delområde, i anslutning till ett delområde med
frisk granskog. De delområdena där dammen och översilningsytan föreslås utgörs av
triviallövskog. Inom planområdet finns tecken som tyder på att marken historiskt präglats av
mer fuktiga förhållanden. Dammen och översilningsytan föreslås därför inte att anläggas på
befintlig sumpskog. Därmed har planförslaget tagits fram i enlighet med Länsstyrelsens krav om
kompensationsåtgärd i form av ny eller restaurerad våtmark.

Sumpskogen i Södra Hallsta visar spår av historiska vattensamlingar vilka idag till stor del är

uttorkade. I Västra Garnudden planeras för en våtmark med mer bestående vattensamlingar

där bland annat groddjur kan etableras sig. Sumpskogsområdet i Södra Hallsta som berörs av

exploateringen är ca 1700 kvadratmeter stort. Våtmarken som restaureras i Västra Garnudden

är drygt 1 ha stor och knyter an omkringliggande sumpmark till ett sammanhängande

våtmarksområde och kommer att ge god miljönytta på längre sikt. Kommunen bedömer

därmed att planförslaget är av stor nytta för miljön.

35. Privatperson 23

Vill genom denna bilaga tydliggöra min stora oro och rädsla för de planerade förändringar och dess
konsekvenser för sjön Uttran och vår tillgänglighet till denna.  Har under hela mitt 64- åriga liv nyttjat
och njutit av sjön såväl genom bad som fiske. De förändringar som planeras oroar mig och familjens
kommande generationer ur såväl ett känslomässigt perspektiv som miljöperspektivet som uttrycks i
nedanstående handling. Se synpunkt 36 för fortsättning

36. Privatpersoner 23-28
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Inledning

Ägarna av Uttringe 1:187 har läst materialet avseende Detaljplan plan 80-81. Vi har tagit
hjälp av och diskuterat med släkt och grannar på Fiskarudden samt ett antal experter inom
berörda områden.

Vid ett antal tillfällen och möten har vi diskuterat fastigheten 1:187 med kommunen. Vi anser
inte att de synpunkter vi framfört vid dessa möten har beaktats över huvud taget i
kommunens förslag till detaljplan.

Vi noterar att för gällande detaljplaner för området som berör oss direkt, 80-01, 80-34 samt
80-29, har genomförandetiderna löpt ut.

Vi begär förtydligande avseende vad som avses i nu gällande översiktsplan där delar av det
berörda området är reserverat för framtida idrottsanläggning. Hur hänger detta ihop med nu
förelagda förslag till detaljplan?

Vi har i många avseenden svårt att följa kommunens logik och anser att detaljplanen nu ute
på samråd har uppenbara brister och strider mot både gällande lag och kommunens egna
uttalade mål och principer. Vi ser risk för att Uttran blir ytterligare förorenad, kanske på ett
irreversibelt sätt och att värdefull gammal skog och sumpmark förstörs i onödan och i strid
med gällande miljölagstiftning. Vi har förståelse för och stödjer kommunens ambition att öka
antalet bostäder och rena den svårt förorenade sjön Uttran men tror att det också uttalade
målet att minska miljöpåverkan måste utredas bättre och alternativa lösningar sökas inte
bara för nu aktuella plansamråd men för kommunens fortsatta exploatering generellt.

Kommentarer på samrådshandlingar

Efter vår genomgång av Planbeskrivning - Samrådshandling och övriga dokument som
kommunen presenterat samt de kommentarer vi fått från ansvarig handläggare har vi
följande kommentarer.

1. Ägandefrågan

Kommunen planerar åtgärder som i stor utsträckning påverkar den mark vi äger. Denna mark
har ägts av släkten sedan 1900. Mark, som fortfarande har ursprungsbeteckningen Uttringe
1:187 och som samägs av oss som gemensamt gått igenom kommunens förslag, kom inte till
av en slump utan styckades av för att säkerställa access till sjön för de tomter som tidigare
avstyckats och vi nu äger. Vi representerar 5e generationen ägare och sätter mycket stort
värde på marken inte bara för tillgänglighet för oss till sjön utan också för den fristad en
gammal orörd skog innebär för djur, fåglar och biotop.

Vi noterar att ingen analys gjorts av påverkan på vår fastighet men att påverkan enligt
ansvarig handläggare ska vara ”obetydlig”. Enligt kommunens konsulter kommer
dagvattenflödet öka från 251 liter per sekund till 608 liter per sekund vid ett 20 års regn med
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klimatfaktor 1.25 vilket är en av de standardberäkningar som görs och presenteras i förslag
till ny detaljplan för Södra Hallsta (Bjerkings konsultrapport, s. 28). I sammanfattningen av
samma rapport på sidan 1 konstateras att ” Syftet med Salems kommuns dagvattenpolicy är
att verka för en bättre miljö, möjliggöra uppfyllnad av miljökvalitetsnormer (MKN), minska
risken för översvämningar samt lyfta dagvattenfrågan i ett tidigt skede. Dagvattenavrinning
samt föroreningshalter från ett markområde bör inte öka efter exploatering. Vattnet ska
omhändertas via lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). För att inte öka flödet från
utredningsområdet efter exploatering krävs en fördröjning av 435 m3 dag”.
Vi begär att kommunen visar hur dagvattenavrinning och föroreningshalter inte ökar av
exploateringen i Södra Hallsta, som har en direkt påverkan för Västra Garnudden som de
aktuella samrådshandlingarna gäller.

Vi noterar vidare att den planerade dammen och de tillgänglighetsmodifieringar som
kommunen planerar i sin helhet planeras på kommunens mark så frågan är varför vår mark
innefattas av planförslaget?

Vi är positiva till, och villiga att samverka till åtgärder som kan förbättra vattenkvaliteten i
Uttran men kommer inte att acceptera expropriering eller annan inskränkning i
förfoganderätten av vår mark. Vi kommer således överklaga i alla instanser om kommunen
trots detta driver igenom planen.

2. Vidgning av syftet

I planbeskrivningen-Samrådshandlingens sammanfattning beskriver kommunen hur den
otillgängliga tätvuxna blandskogen i västra Garnudden ska tillgängliggöras och införlivas i det
angränsade friluftsområdet. Skogen ska få en ny karaktär med spänger, nya entréer och stig.
Är inte syftet och det som motiverar hela planförslaget att kompensera de negativa
miljöeffekterna av det nya bostadsområdet Södra Hallsta? Att ”ändra karaktär” i en viktig
gammal sumpskog står i bjärt kontrast till det övergripande målet med lagstiftningen som
framtvingat denna kompensationsåtgärd. Att förstöra mer skog och våtmark för att anlägga
stig, spång och brygga är ännu svårare att förstå när man beaktar att hela Garnudden, 100
meter bort, redan är ett väldigt fint rekreationsområde.

3. Risk för spridning av gifter pga åtgärden

Med hänvisning till den historia av miljögiftig verksamhet på fastigheterna Uttringe 1:12 och
1:294 som utgör centrala delar av den mark som avses för kompensationsåtgärden i Västra
Garnudden, finner vi det oacceptabelt att kommunen valt att inte genomföra en strategisk
miljöbedömning av området och kräver att en sådan genomförs innan arbetet med planerna
kan tas vidare.

En allvarlig brist med det befintliga underlaget till planerna med att förändra den befintliga
våtmarken i Västra Garnudden, är att det döljer markens miljöfarliga historia och därmed
behovet av att genomföra en strategisk miljöbedömning som krävs för att bedöma markens
lämplighet för den planerade dagvattendammen. Det gäller dels ett av Salems kommuns
”eget mindre reningsverk i Garnudden, med sjön Uttran som recipient, fram till anslutningen
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till SYVAB:s stora nät som byggdes i början av 1970-talet”
(https://kalderen.wordpress.com/2012/06/27/150-ar-med-kranvatten/) som sittande
kommunstyrelsens ordförande Lennars Kalderén kort beskriver i sin blogg och som flera
Salemsbor också kan vittna om. Dels gäller det tippning och bränning i kommunens regi fram
till 1990-talet.

Ett exempel på att Salems kommun även känner till markens historia av tippning och
bränning framgår t.ex. i mötesprotokoll från Miljö- och hälsoskyddsnämnden av 1990-01-23
där följande konstaterande görs:

”Vid Bintebovägen i östra Rönninge finns en tipp som tillkom under 1960-talet.
Verksamheten har länge varit i behov av reglering på grund av den olovliga tippning av avfall
som förekommit inom området”.

Länsstyrelsen har också haft anmärkningar på kommunens hantering av området och ålagt
Salems kommun ett förbud mot fortsatt tippning och bränning samt uppmanar till samråd
med Länsstyrelsen enligt naturvårdslagen (Beslut 11.1942-1190-88; 0128-64-003 av
1989-01-16; erhållit från arkiv för Länsstyrelsens handlingar, augusti 2021).

Även Naturskyddsföreningen har framfört klagomål och krävt åtgärder från Salems kommun
gällande den miljöfarliga tippningsverksamhet, inklusive tömning av slamvatten från
dagvattenledningar, som kommunen bedrivit i det aktuella området (Brev från
Naturskyddsföreningen i Botkyrka – Salem till Kommunstyrelsen i Salems kommun,
1989-01-20; erhållit från arkiv för Länsstyrelsens handlingar, augusti 2021). Samtliga
dokument som här refereras finns tillgängliga om Salems kommun önskar ta del av dem
(även om de borde finnas i kommunens eget arkiv). Flera privatpersoner som vuxit upp i
Salems kommun har till oss även givit muntliga vittnesmål om miljöfarlig tippning och eldning
på den aktuella platsen under 1980-talet, vilket kan stärkas med skriftlig dokumentation vid
behov. Sammantaget motiverar platsens historia av miljöfarliga verksamheter att en
strategisk miljöbedömning görs för att mer i detalj utreda möjliga miljökonsekvenser av de
föreslagna planerna i Västra Garnudden.

Att Länsstyrelsen i yttrande från 2019-09-02 instämmer i Salems kommuns beslut om att inte
genomföra en strategisk miljöbedömning ser vi som en olycklig konsekvens av att kommunen
kommunicerat dokumentation till Länsstyrelsen där information om miljöfarlig verksamhet
på området uteslutits (se t.ex. Undersökning av miljöpåverkan enligt MB 6 kap. 5 §; Dnr
PEX/2019:17 av 2019-05-31 där Salems kommun själv ställer frågan ”Har området tidigare
använts som tipp, uppfyllnadsplats, industrimark eller dylikt varvid miljö- och hälsofarliga
ämnen kan finnas lagrade?” och svarar med ”Nej”), samt att Länsstyrelsen inte heller har gått
igenom sina egna arkiv från 1980- och 1990-talen gällande det aktuella området där
miljöproblem i relation till Salems kommuns tippning och eldning på den aktuella marken
diskuteras utförligt (se ovan beslut från 1989).

Ytterligare ett underlag med relevans för – och som motiverar ett beslut om – att genomföra
en strategisk miljöbedömning är den miljötekniska markundersökning vid Garnudden som
kommunen lät genomföra genom konsultfirman Atrax (Atrax Energi & Miljö, 2020-07-03;
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uppdragsnummer 20:011), dock ett år efter att Salems kommun beslutat om att en strategisk 
miljöbedömning inte är motiverad, samt ett år efter att Länsstyrelsen inkommer med sitt 
yttrande om att den instämmer i kommunens beslut.

Undersökningen från 2020 visar bland annat ”att for̈oreningshalter av bly, kadmium, 
kvicksilver, koppar och PAH-H fo ̈rekommer i jordytan” samt att ”Kommunen ska upprätta en 
anmälan om miljo ̈farlig verksamhet och ha ̈lsoskydd enligt 28 § förordningen (1998:899) och 
delges aktuell tillsynsmyndighet senast sex veckor innan schaktarbetena påbo ̈rjas. I anma ̈lan 
anges hur massorna ska hanteras samt om de ska återanva ̈ndas” (Planbeskrivning 
samrådshandling Detaljplan för Uttringe 1:12 mfl [Västra Garnudden], Plan 80-81, Dnr:
PEX/2019:17 2021-05-05, s. 15). En brist av betydelse i kommunens uppdragsbeskrivning till 
Atrax är samtidigt beskrivningen av den berörda markens historia:

”Den inom projektomrad̊et undersökta upplagsytan anlades pa ̊ 1960-talet i syfte att lagra 
Salems kommuns egna schaktmassor. Sedan 1960-talet har endast tippning av rena
schaktmassor och sno ̈ varit tilla ̊tet pa ̊upplagsytan” (Atrax, 2020-07-03, s. 1).

Skrivningen speglar en önskad praktik och historieskrivning och speglar inte den faktiska 
tippning och bränning som beskrivits ovan, vilka kommunen varit medveten om och fått 
påbud från Länsstyrelsen om att avsluta. Att provtagningen utförts under förespeglingen att 
marken inte använts som tipp föranleder oss att ifrågasätta de begränsningar som gjorts i 
provens analysomfattning, en uppfattning som delas av Naturvårdsverket (samtal Kristina 
Widenberg, Naturvårdsverket 2021-08-27).

Vi får vidare stöd för vår ståndpunkt om att en strategisk miljöbedömning bör göras i samtal 
med biolog                                 , anställd vid Naturvårdsverket, som uttalar sig som boende i 
kommunen, som också ser det som uppseendeväckande att halter av dioxin och PFAS inte 
mätts eller analyserats i samband med markundersökningen 2020; givet tidigare tippning och 
eldning på platsen finns stor risk att dioxinhalterna är höga (samtal 2021-08-22). En 
strategisk miljöbedömning borde därmed innehålla nya mätningar av relevans, bland annat 
av dioxinhalter, och miljökonsekvenser analyseras utifrån en korrekt beskrivning av den 
aktuella marken och dess historia.

Både fynden av föroreningar och provens begränsade omfattning borde föranleda 
försiktighet. Kommunen har ett icke-försämringskrav vad gäller både ekologisk status och 
kemisk ytvattenstatus för den intilliggande sjön Uttran som i dagsläget är både övergödd och 
förorenad. Vi delar inte kommunens bedömning att bestämmelserna i 3, 4 och 5 kapitlen i 
Miljöbalken tillgodoses i detaljplanen och att miljökvalitetsnormer enligt 5 kapitlet i 
Miljöbalken iakttas.

5. Val av område

Under rubriken VAL AV OMRÅDE beskrivs parametrar som använts för att prioritera bland 4 
potentiella kompensationsområden. I huvudkonsulten Ekologigruppens Fördjupningsrapport 
finns inget att läsa om viktning av de kriterier som använts. Vi ifrågasätter hur risk för 
frigörande av miljöfarliga ämnen har beaktats. Vidare undrar vi vilken viktning
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Markägarförhållanden haft i bedömningen; ägarförhållanden för de alternativa områdena
framgår ej. 

För områdena Våtmark Lillsjön och Kärrskog Nytorp är det mycket oklart varför dessa inte
utretts ytterligare.  För båda områdena sägs att de redan utgörs av en sumpskog med
naturvärden vilket även gäller det prioriterade området. Kommunen skriver visserligen på
sidan 53 i planbeskrivning för södra Hallsta att ” Som kompensation planerar kommunen att
anlägga en ny våtmark i anslutning till Garnuddens naturreservat och sjön Uttran”. Att påstå
att det rör sig om ny våtmark är fel och direkt missvisande. Vattenrening vid de alternativa
områdena, som nämns ovan, skulle dessutom medföra bättre vatten i både Flaten och Uttran
vilket borde beaktats. En etablerad kunskap inom området för dagvattenrening, enligt
expertis vi anlitat, är att ju närmare förorening som rening sker, desto bättre. Detta är som
tidigare nämnts även en av punkterna i kommunens gällande dagvattenstrategi.

Utöver en noggrannare genomgång av andra kandidater till kompensationsområde tycker vi
att kommunen borde bevara våtmarker vid exploateringar så som Södra Hallsta och
infartsparkeringen vid pendeltåget i mycket högre utsträckning. Vid de anlagda parkeringarna
utmed Garnuddsvägen intill Rönninge Station, leds vattnet numer genom betongrör som gör
att vattnet inte renas naturligt på sin väg till Uttran vilket var fallet tidigare. Även vattenflödet
påverkas drastiskt av rören. Under sommaren 2021 har vi noterat ett stort antal döda fiskar
vid betongrörens mynning vilket vi dokumenterat. Många bäckar små kan väl naturen kanske
hantera men när det blir en stor å blir det tydligen giftigt.

Eftersom ny detaljplan for Uttringe 1:12 m.fl. är orsakad av den nya föreslagna detaljplanen
för Södra Hallsta begär vi svar från kommunen avseende hur kommunens egna beslutade
riktlinjer (dagvattenstrategi) för dagvattenhantering beaktats vid planering av Södra Hallsta,
speciellt avseende de markerade punkterna nedan:

● Ny bebyggelse ska planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en
● översvämning från minst ett 100-årsregn.
● Dagvattenavrinningen samt föroreningshalterna från ett markområde bör inte öka
● efter exploatering.
● Dagvatten ska i första hand omhändertas lokalt och renas inom egen fastighet så
● att belastningen på ledningsnät, angränsande fastigheter och recipienter minimeras.

Hanteringen ska vara fokuserad på enkla och småskaliga lösningar, på såväl
● allmän mark som på kvartersmark.
● Dagvattensystemet ska vid nybyggnation dimensioneras enligt Svenskt Vattens
● senaste anvisningar, och utformas för att klara ett 20-årsregn med 20 minuters
● varaktighet utan översvämning.
● Hårdgörning av ytor ska i möjligaste mån undvikas för att minska hastig

dagvattenavrinning.
● Då dagvattensystemet är fullt ska dagvattnet nå recipienten via ytavrinning.
● Dagvatten med höga halter av föroreningar bör alltid i första hand renas vid källan

före utsläpp i recipient.
● Dagvattnet ska hanteras och framhävas som en resurs i stadsbyggnaden. Det
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● ska i första hand nyttjas på ett sätt som berikar miljön med avseende på exempelvis
rekreation, biologisk mångfald, naturvärden.

Vi noterar även att Länsstyrelsens krav på kompensationsåtgärd omfattar 1 hektar på en eller
flera platser och ställer oss därför undrande till varför kommunen planerar 7 hektar på
tidigare starkt förorenad mark som kommunen inte äger i sin helhet.

Kommunens kommentar: Sedan Salems översiktsplan togs fram har förutsättningarn i
området förändrats på grund av planerad förtätning i Rönninge. Detta har lett till att
kommunen behöver kompensera våtmark och bästa området för det ändamålet visade sig
vara Västra Garnudden. Översiktsplanen föreslår idrottsanläggning på platsen och av den
anledning tas denna detaljplan fram med ett utökat förfarande vilket bland annat innebär att
kommunen behöver kungöra upprätta en samrådsredogörelse där inkomna yttranden från
samrådet sammanställs och besvaras.

Dagvattnet i Södra Hallsta ska inte ledas till Västra garnudden utan ska omhändertas lokalt i
enlighet med Salem kommuns dagvattenpolicy. Vattnet som ska ledas in till dammen kommer
från Flatenbäcken som rinner mellan sjön Flaten och sjön Uttran.

Vad beträffar fastigheten Uttringe 1:187 har kommunen inför granskning bearbetat
planförslaget så att en mindre del av den fastigheten föreslås ingå i planen, än vid samrådet,
och regleras till kommunen. Det är viktigt att kommunen har rådighet över den mark som det
renade vattnet ska transporteras genom innan det når Uttran. Resterande del av fastigheten
ska inte ingå i planen. Detta förslag har kommunicerats med fastighetsägarna inför granskning

Kommunen har för avsikt att komma överens med fastighetsägarna till Uttringe 1:187 om
fastighetsregleringen i enlighet med denna detaljplan.

Kommunen ser det inte som negativt för våtmarkområdets funktioner eller
detaljplanens syften att anlägga stiga, spänger och bryggor. Dessa skapar
förutsättningar för kulturella ekosystemtjänster som rekreation, naturpedagogik och
hälsa på en bostadsnära naturmiljö som idag till största delen är mycket
svårframkomlig.

Den första provtagningen visade på generellt låga föroreningshalter av både organiska och

oorganiska föroreningar. Detta gäller jordmaterialet från både upplagsytan och området för den

planerade dagvattendammen. Halterna av såväl metaller som organiska föroreningar var

generellt låga och risken för spridning för majoriteten av analyserade grundämnen var mycket

liten

Efter samrådet gav kommunen Atrax Energi & Miljö i uppdrag att genomföra en ytterligare

undersökning i området. Undersökningen gjordes i syfte att komplettera tidigare provtagningar

avseende föroreningar som kan ha uppstått av tidigare miljöfarlig verksamhet i anslutning till

planområdet. Det togs även sedimentprover i Uttran för att i framtiden ha ett referensvärde att

jämföra situationen före och efter anläggningen av dammen. Baserat på de
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provtagningsresultaten från den kompletterande undersökningen konstaterades

föroreningsspridning som låg.

En ytterligare provtagning med tätare provtagningspunkter kommer att genomföras innan

grävning av dammen sker. Detta för att säkerställa att massorna kan återanvändas inom

planområdet utan att det skulle orsaka föroreningsspridning. Skulle det visa sig vara fallet att

risk för föroreningsspridning föreligger kommer massorna att transporteras till deponi.

Vid anläggning av våtmarken ska sedimenten i Flatenbäcken låtas ligga orörda för att minimera

uppgrumling och vidare föroreningsspridning. Skyddsskärmar kommer även att användas som

skyddsåtgärd för att begränsa risken för partikelbunden föroreningsspridning från

anläggningsområdet nedströms.

Undersökningen av betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalkens 6 kap. 5 § togs fram i ett
tidigt skede i planarbetet. I den underströk kommunen att ändringar av bedömningen kan
komma att ändras, i och med att ny kunskap kan tillkomma samt att inriktningen på
planförslaget kan komma att ändras, vilket innebär att bedömningarna skulle ses som
preliminära.

Då dylika skyddsåtgärder vidtas samt att grävning i Flatenbäckens sediment inte avses utföras

finns inga övriga belägg för att anläggning av våtmarken skulle öka eventuell

föroreningsspridningen till Uttran. De provtagningar som genomförts i området har inte visat

på att det skulle föreligga risk att åtgärderna i planförslaget påverkar vattenkvaliteten i Uttran

eller omkringliggande naturmark negativt. Tvärtom ser kommunen och medverkande konsulter

att planförslaget skulle förbättra dessa parametrar och begränsa framtida föroreningsspridning

samt förbättra Uttrans vattenkvalitet. Undersökning av miljöpåverkan har reviderats av

kommunen efter samrådet och samma bedömning görs som tidigare. Det vill säga att en

miljökonsekvensbeskrivning inte krävs för berörd detaljplan.

Planbeskrivningen har uppdaterats med en mer utförlig beskrivning av föroreningssituation och

historik om miljöfarlig verksamhet i anslutning till planområdet som kan ha gett upphov till

föroreningsämnen i marken.

För mer information om provtagningarna se planbeskrivningen eller den miljötekniska

undersökningsrapporten.

Vad gäller val av område framgår det tydligt av framtagna utredningar och underlag hur urvalet har

gjorts. Detta kan läsas bland annat i dokumenten "Förslag på reningsanläggninar" sid 8 och framåt samt

"Kompensationsåtgärd för markavvattning" sid 7 och framåt. Dessa visar på att Västra Garnudden

bedöms som det bästa alternativet för de planerade åtgärderna utifrån dessa parametrar:

● Lämplighet för åstadkommande av önskad kompensation

● Storlek (möjlighet att rymma åtgärder)

● Läge i landskapet

● Potential för höjning av biologisk mångfald
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● Hydrologi

● Tillgänglighet

● Närhet till vatten

● Markägarförhållanden

I den framtagna naturvärdesinventeringen delades planområdet området in i ett antal

delområden baserat på deras karaktär och naturvärden. Tre av av dessa delområden klassas i

naturvärdesinventeringen som försumpad triviallövskog, blandsumpskog eller strandskog. Det

finns även en mindre damm, som utgör ett eget delområde, i anslutning till ett delområde med

frisk granskog. De delområdena där dammen och översilningsytan föreslås utgörs av

triviallövskog. Inom planområdet finns tecken som tyder på att marken historiskt präglats av

mer.  fuktiga förhållanden. Dammen och översilningsytan föreslås därför inte att anläggas på

befintlig sumpskog. Därmed har planförslaget tagits fram i enlighet med Länsstyrelsens krav om

kompensationsåtgärd i form av ny eller restaurerad våtmark som omfattar en yta in drygt 1 ha

mark.

Sumpskogen i Södra Hallsta visar spår av historiska vattensamlingar vilka idag till stor del är

uttorkade. I Västra Garnudden planeras för en våtmark med mer bestående vattensamlingar

där bland annat groddjur kan etableras sig. Sumpskogsområdet i Södra Hallsta som berörs av

exploateringen är ca 1700 kvadratmeter stort. Våtmarken som restaureras i Västra Garnudden

är drygt 1 ha stor och knyter an omkringliggande sumpmark till ett sammanhängande

våtmarksområde och kommer att ge god miljönytta på längre sikt. Kommunen bedömer

därmed att planförslaget är av stor nytta för miljön.

37. Privatperson 29
Påverkan från det gamla reningsverket som tidigare låg på fastigheten Uttringe 1:12 i korsningen

Garnuddsvägen Bintebovägen redovisas överhuvudtaget inte. Trots att denna verksamhet pågått

under mycket lång tid fram till 1967 då reningsverket anslöts till Himmerfjärdsverket. En verksamhet

som sannolikt haft en direkt negativ påverkan på det föreslagna området för fosfordammen och

våtmarken. De redovisade mätvärdena av den förorenade marken som visar föroreningshalter av

bly,kadmium, kvicksilver, koppar och PAH-H beror sannolikt till stor del på verksamheten i

reningsverket, överbräddningar och därmed problematik med bundna näringsämnen mm. Om de

anlitade underkonsulterna som genomfört provtagningar och mätningar haft denna kunskap hade

provtagningen, mätningarna och redovisningarna med stor sannolikhet tagit hänsyn till detta och

eventuellt gjorts på annat sätt och bör därför kompletteras.

På platsen för reningsverket (p. 1) har Salems kommun under lång tid haft en deponeringsplats med

stor negativ påverkan på området för fosfordammen respektive våtmarken. Verksamheten vid

deponeringsplatsen som bedrivits i Salems kommuns regi har sedan början av 1970-talet haft en rad

miljöpåverkande problem.  Först i och med den av Salems kommun Tekniska kontoret upprättade

"Deponeringsplanen 1989.11.28", där det bl.a. fastslogs att förorenade massor får ej deponeras, så

har ytterligare förorening delvis kunnat förhindras. I en av underlagsrapporterna - Atrax provtagning

2020-05-12 anges endast att på 1960-talet anlades en upplagsplats i syfte att lagra Salems kommuns

egna schaktmassor -"rena schaktmassor och snö". Detta är en felaktig beskrivning och tar exempelvis
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inte upp att Salems kommun vid ett stort antal tillfällen låtit bränna div. avfallsprodukter på

deponeringsplatsen. Om de anlitade underkonsulterna som genomfört provtagningar och mätningar

haft denna kunskap hade provtagningen, mätningarna och redovisningarna med stor sannolikhet

tagit hänsyn till detta och eventuellt gjorts på annat sätt och bör därför kompletteras. Det är också

anmärkningsvärt att av totalt redovisade sex stycken djupborrningprover så har fem tagits inom

deponeringsplatsen som (strategiskt) lämnats utanför detaljplaneområdet. Det är sannolikt så att

avrinningen från deponeringsplatsen och det gamla reningsverket snarare sedimenterats  inom

detaljplaneområdet.

I fastigheten Tunadal Garnuddsvägen 12, byggt 1905, som ligger i direkt anslutning till

detajlplaneområdet och Uttringe 1:12, hade under början av 1900-talet tillverkning av desinfektions-

och rengöringsmedlet Sterogen. Avrinning/avlopp från Tunadal har sannolikt delvis beroende av

mycket låg höjdskillnad till sjön Uttran infiltrerats via Flatenån till området för den planerade

fosfordammen respektiv våtmarken. Hur har man tänkt sig att ta hänsyn till detta? Rensning av

sediment eller låta ligga orört? I "Planbeskrivning - Samrådshandling" respektive i

underlagsrapporterna, se exempelvis Ekologigruppens "Fördjupningsrapport: Våtmark och

fosfordamm vid Garnudden" återfinns inga redovisningar eller resonemang kring

Tunadalsproblematiken!

Den föreslagna åtgärden med fosfordamm respektive våtmark bör övervägas om den kan utföras på

annat sätt, dvs alternativ åtgärd, som inte riskerar att röra upp befintligt sediment som i sin tur

riskerar att periodvis försämra Uttrans vattenkvalitet - åtgärderna riskerar att inte uppfylla MB 5 kap

4§.

Salems kommuns bilaga "Undersökning av miljöpåverkan enl MB 6 Kap 5§ 2019-05-31 Detaljplan för

Uttringe 1:12 mfl" redovisar att man gjort en sammafattande bedömning att en strategisk bedömning

inte är nödvändig! Med anledning av det som jag här redovisat och då bilagan innehåller  väsentliga

brister/felaktigheter - se avsnitt "Miljöpåverkan från omgivningen - kan befintlig miljöstörande

verksamhet i omgivningen ha negativ inverkan på projektet?" - anser jag den redovisade

bedömningen är missvisande varför en strategisk bedömning bör redovisas - enl PBL 4 Kap 34§.

Den planerade åtgärden att använda Garnuddsområdet för att rena allt tillrinningsvatten till Flatenån

är i sig bra och välkomnas men bör göras på ett för Uttran bättre sätt, som inte riskerar att periodvis

försämra Uttrans vattenkvalitet

Kommunens kommentar: Konsulterna som kommunen tagit stöd av i detta projekt har gjorts

medvetna om de verksamheter som pågått på platsen.

Efter samrådet gav kommunen Atrax Energi & Miljö i uppdrag att genomföra en ytterligare

undersökning i området. Undersökningen gjordes i syfte att komplettera tidigare provtagningar

avseende föroreningar som kan ha uppstått av tidigare miljöfarlig verksamhet i anslutning till

planområdet. Det togs även sedimentprover i Uttran för att i framtiden ha ett referensvärde att

jämföra situationen före och efter anläggningen av dammen. Baserat på de

provtagningsresultaten från den kompletterande undersökningen konstaterades

föroreningsspridning som låg.
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En ytterligare provtagning med tätare provtagningspunkter kommer att genomföras innan

grävning av dammen sker. Detta för att säkerställa att massorna kan återanvändas inom

planområdet utan att det skulle orsaka föroreningsspridning. Skulle det visa sig vara fallet att

risk för föroreningsspridning föreligger kommer massorna att transporteras till deponi.

Vid anläggning av våtmarken ska sedimenten i Flatenbäcken låtas ligga orörda för att minimera

uppgrumling och vidare föroreningsspridning. Skyddsskärmar kommer även att användas som

skyddsåtgärd för att begränsa risken för partikelbunden föroreningsspridning från

anläggningsområdet nedströms.

Undersökningen av betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalkens 6 kap. 5 § togs fram i ett
tidigt skede i planarbetet. I den underströk kommunen att ändringar av bedömningen kan
komma att ändras, i och med att ny kunskap kan tillkomma samt att inriktningen på
planförslaget kan komma att ändras, vilket innebär att bedömningarna skulle ses som
preliminära.

Då dylika skyddsåtgärder vidtas samt att grävning i Flatenbäckens sediment inte avses utföras

finns inga övriga belägg för att anläggning av våtmarken skulle öka eventuell

föroreningsspridningen till Uttran. De provtagningar som genomförts i området har inte visat

på att det skulle föreligga risk att åtgärderna i planförslaget påverkar vattenkvaliteten i Uttran

eller omkringliggande naturmark negativt. Tvärtom ser kommunen och medverkande konsulter

att planförslaget skulle förbättra dessa parametrar och begränsa framtida föroreningsspridning

samt förbättra Uttrans vattenkvalitet. Undersökning av miljöpåverkan har reviderats av

kommunen efter samrådet och samma bedömning görs som tidigare. Det vill säga att en

miljökonsekvensbeskrivning inte krävs för berörd detaljplan.

Planbeskrivningen har uppdaterats med en mer utförlig beskrivning av föroreningssituation och

historik om miljöfarlig verksamhet i anslutning till planområdet som kan ha gett upphov till

föroreningsämnen i marken.

För mer information om provtagningarna se planbeskrivningen eller den miljötekniska

undersökningsrapporten.

38. Privatperson 30
Jag anser att planförslaget inte ska antas.

De föreslagna anläggningarna i Västra Garnudden riskerar medföra att giftiga ämnen lakas ur och
skadar vatten nedströms.

Fram till 1880-talet var Västra Garnudden ett rent naturområde och i stort sett oskadat av gifter från
mänsklig verksamhet. I och med byggandet av västra stambanan, och sedan också från det
framväxande samhället, har gifter hamnat i sumpskogen på Västra Garnudden. Exempel är kreosot,
arsenik och växtbekämpningsmedel från järnvägen och avfall som dumpats av den framväxande
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befolkningen. När flerfamiljshusen byggdes och wc blev vanligt leddes avloppsvattnet till
reningsverket vid Garnudden som släppte ut det delvis renade avloppsvattnet i området fram till
1967. Slam från dagvattenledningar tömdes på området och kommunen eldade avfall som dumpats
där fram till 1989. Därefter har jordmassor, ofta med osorterat byggavfall eller upprivna
vägbeläggningar deponerats över ett allt större område.

Att anlägga en våtmark i Västra Garnudden är kostsamt och ingen kompensation för att en våtmark
ska avvattnas i Södra Hallsta. Västra Garnudden är redan en våtmark med stora naturvärden och bör
bevaras som sådan. Att bevara den är gratis.

Bebyggelse ska ske så att kompensatoriska anordningar inte behövs:

● Dagvatten ska omhändertas lokalt.

● Vid bostadsbyggande ska ”kulturella ekosystemtjänster för rekreation och naturpedagogik”
ordnas i ”bostadsnära naturmiljö” - d v s  i varje kvarter.

● Vägar ska byggas med diken där ytvattnet kan infiltreras och inte som idag, när asfalterade
vägbanor fungerar som rännor som leder regnvattnet till dagvattenledningar.

● Alla hårdgjorda ytor skall göras genomsläppliga.

Kommunens kommentar:

Den första provtagningen visade på generellt låga föroreningshalter av både organiska och

oorganiska föroreningar. Detta gäller jordmaterialet från både upplagsytan och området för den

planerade dagvattendammen. Halterna av såväl metaller som organiska föroreningar var

generellt låga och risken för spridning för majoriteten av analyserade grundämnen var mycket

liten

Efter samrådet gav kommunen Atrax Energi & Miljö i uppdrag att genomföra ytterligare

provtagningar i området. Provtagningarna gjordes i syfte att komplettera tidigare provtagningar

avseende föroreningar som kan ha uppstått av tidigare miljöfarlig verksamhet i anslutning till

planområdet. Det togs även sedimentprover i Uttran för att i framtiden ha ett referensvärde att

jämföra situationen före och efter anläggningen av dammen. Baserat på de

provtagningsresultaten från den kompletterande undersökningen konstaterades

föroreningsspridning som låg. Det finns inga indikationer eller övriga signifikanta faktorer som

tyder på risk avseende spridning av föroreningsämnen till recipienten som skulle innebära fara

för människor, djur eller natur. Tvärtom bedöms åtgärderna i planförslaget kunna rena vattnet

som når Uttran via Flatenbäcken. För mer information om provtagningarna se

planbeskrivningen eller den miljötekniska undersökningsrapporten.

En ytterligare provtagning med tätare provtagningspunkter kommer att genomföras innan

grävning av dammen sker. Detta för att säkerställa att massorna kan återanvändas inom

planområdet utan att det skulle orsaka föroreningsspridning. Skulle det visa sig vara fallet att

risk för föroreningsspridning föreligger kommer massorna att transporteras till deponi.
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Undersökningar har gjorts inom Västra Garnudden med provtagningar av jord och grundvatten

och inga halter av arsenik finns som överskrider aktuella riktvärden. Det har inte funnits belägg

att analysera kreosot och växtbekämpningsmedel i undersökningsområdet som utgörs av

jungfrulig mark.

I den framtagna naturvärdesinventeringen delades planområdet området in i ett antal

delområden baserat på deras karaktär och naturvärden. Tre av av dessa delområden klassas i

naturvärdesinventeringen som försumpad triviallövskog, blandsumpskog eller strandskog. Det

finns även en mindre damm, som utgör ett eget delområde, i anslutning till ett delområde med

frisk granskog. De delområdena där dammen och översilningsytan föreslås utgörs av

triviallövskog. Inom planområdet finns tecken som tyder på att marken historiskt präglats av

mer.  fuktiga förhållanden. Dammen och översilningsytan föreslås därför inte att anläggas på

befintlig sumpskog. Därmed har planförslaget tagits fram i enlighet med Länsstyrelsens krav om

kompensationsåtgärd i form av ny eller restaurerad våtmark.

Sumpskogen i Södra Hallsta visar spår av historiska vattensamlingar vilka idag till stor del är

uttorkade. I Västra Garnudden planeras för en våtmark med mer bestående vattensamlingar

där bland annat groddjur kan etableras sig. Sumpskogsområdet i Södra Hallsta som berörs av

exploateringen är ca 1700 kvadratmeter stort. Våtmarken som restaureras i Västra Garnudden

är drygt 1 ha stor och knyter an omkringliggande sumpmark till ett sammanhängande

våtmarksområde och kommer att ge god miljönytta på längre sikt. Kommunen bedömer

därmed att planförslaget är av stor nytta för miljön.

I Salem kommuns dagvattenpolicy framgår det att dagvatten i första hand ska omhändertas

lokalt och renas inom egen fastighet och att hanteringen ska vara fokuserad på enkla och

småskaliga lösningar, på såväl allmän mark som på kvartersmark. Denna policy måste måste

följas av kommunen i samband med upprättande av detaljplaner.

39. Privatperson 31
Min utgångspunkt är att området är värdefullt och mycket känsligt ur miljösynpunkt och jag är oroad

att de föreslagna åtgärderna kan komma att skada det djur och naturliv som är så unikt för denna

gamla skog och våtmark. Från min stuga ser jag varje dag hägern lyfta ur kärret ut över sjön,  sjöfåglar

och gäddor leka på våren, därtill små fiskesällskap och barn som badar vid bryggan mitt emot.

Oro för utlopp av dagvatten  -  Att använda Uttran såsom utlopp för dagvattendammarna just genom

detta känsliga område är inte lämpligt främst med tanke på de rapporter vi fått om halter av

tungmetaller i jordlagren som skall rivas upp för anläggningen. När dessa och de dioxiner som kan ha

tillkommit pga tidigare hantering med reningsverk och skräpupplag frigörs, innebär det en väl känd

och beforskad risk att påverka inte bara djur och natur utan även vuxna människors hälsa, spädbarn

och de ännu oföddas utveckling. Hur kan detta garanteras inte hända?

Hur beaktas kommunens policy om lokalt omhändertagande av dagvatten -
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Det är oroande och oväntat att höra hur dagvatten ska färdas så lång väg från källan, när all

erfarenhet säger att det bör renas så nära källan som möjligt dvs i andra sidan av Rönninge - Södra

Hallsta där det också vore möjligt. Hur beaktas kommunens policy om lokalt omhändertagande av

dagvatten, LOD i just detta fall?

Varför inte en strategisk miljökonsekvensanalys?  - Jag undrar varför kommunen inte har valt att göra

en fördjupad, oberoende, strategisk miljökonsekvensbedömning om påverkan på djurliv,

vattenkvalitet och naturens biotop på denna plats?

Långsiktiga planer - Förutom miljöpåverkan önskar jag veta mera konkret om de långsiktiga planer

kommunen har för området t ex om en idrottsanläggning?  Vill säga att anläggningen t ex av

utegymmet gjordes på ett mycket fint sätt som inte störde naturen runtomkring, trots den höga

musiken på söndagsmorgnar… Vad behövs mera än promenadvägar, lilla Garnuddsbadet och gym i

detta känsliga lilla område?

Tomter som berörs - Min slutliga synpunkt gäller mina granntomter, Uttringe 1:187, nu delat i släkten

sedan sekelskiftet. Jag kan inte se hur dessa kulturvärda tomter och hus som sköts ömt och nyttjas

utan överbebyggelse kan behöva tas i bruk till något som riskerar påverka hela miljön på

Fiskarudden/Garnudden så starkt. Förslaget kan inte på allvar mena att det ska påverka

ägandeförhållandena genom expropriering? Här måste en mycket fördjupad riskanalys presenteras

som förklarar varför ett sådant förslag ens kan övervägas. Våra tomters tillgång till sjön är ett av de

största värdena vi har på Fiskarudden och säkerligen en av anledningarna till att våra anfäder valde

just fina denna plats en gång för länge sedan.

Med min farfar                            i tanken, är det svårt att inte oroas över förslagets negativa påverkan på

naturen och kanske allra mest på fågellivet, jag är säker på att det går att finna andra bättre lösningar.

Kommunens kommentar: Åtgärderna i planförslaget förväntas gynna den biologiska

mångfalden, bidra med variation till området och skapa bättre förutsättningar för insekter,

smådjur, groddjur och fåglar.

Den första provtagningen visade på generellt låga föroreningshalter av både organiska och

oorganiska föroreningar. Detta gäller jordmaterialet från både upplagsytan och området för den

planerade dagvattendammen. Halterna av såväl metaller som organiska föroreningar var

generellt låga och risken för spridning för majoriteten av analyserade grundämnen var mycket

liten

Efter samrådet gav kommunen Atrax Energi & Miljö i uppdrag att genomföra ytterligare

provtagningar i området. Provtagningarna gjordes i syfte att komplettera tidigare provtagningar

avseende föroreningar som kan ha uppstått av tidigare miljöfarlig verksamhet i anslutning till

planområdet. Det togs även sedimentprover i Uttran för att i framtiden ha ett referensvärde att

jämföra situationen före och efter anläggningen av dammen. Baserat på de

provtagningsresultaten från den kompletterande undersökningen konstaterades

föroreningsspridning som låg. Det finns inga indikationer eller övriga signifikanta faktorer som
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tyder på risk avseende spridning av föroreningsämnen till recipienten som skulle innebära fara

för människor, djur eller natur i samband med anläggandet av dammen. Tvärtom bedöms

åtgärderna i planförslaget kunna rena vattnet som når Uttran via Flatenbäcken. För mer

information om provtagningarna se planbeskrivningen eller den miljötekniska

undersökningsrapporten.

En ytterligare provtagning med tätare provtagningspunkter kommer att genomföras innan

grävning av dammen sker. Detta för att säkerställa att massorna kan återanvändas inom

planområdet utan att det skulle orsaka föroreningsspridning. Skulle det visa sig vara fallet att

risk för föroreningsspridning föreligger kommer massorna att transporteras till deponi.

Dagvattnet i Södra Hallsta ska inte ledas till Västra Garnudden utan ska omhändertas lokalt i
enlighet med Salem kommuns dagvattenpolicy. Vattnet som ska ledas in till dammen kommer
från Flatenbäcken som rinner mellan sjön Flaten och sjön Uttran.

Inom Västra Garnudden har kommunen för närvarande inga andra planer än de som framgår av
planförslaget.

Detaljplanen föreslår inte att ta något hus i bruk. Vad beträffar fastigheten Uttringe 1:187 har
kommunen inför granskning bearbetat planförslaget så att en mindre del av den fastigheten
föreslås ingå i planen, än vid samrådet, och regleras till kommunen. Det är viktigt att
kommunen har rådighet över den mark som det renade vattnet ska transporteras genom innan
det når Uttran. Resterande del av fastigheten ska inte ingå i planen. Detta förslag har stämts av
med fastighetsägarna inför granskning.

Kommunen har för avsikt att komma överens med fastighetsägarna till Uttringe 1:187 om
fastighetsregleringen i enlighet med denna detaljplan.

40. Privatperson 32
Tycker att det ska byggas upp padelbanor utomhus [Västra Garnudden] nu när den vid Salem

Padel stängdes ner! Viktigt med padel ute på sommaren.

Kommunens kommentar: Inom planområdet för Västra Garnudden kommer det inte finnas

möjlighet att bygga padelbanor då detta skulle ta våtmark eller naturmark i anspråk och är inte

i linje med detaljplanens syfte.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

REMISSLISTA

Detaljplan för för Uttringe 1:12 mfl (Västra Garnudden), plan nr 80-81

Granskningsförslaget är upprättat av plan- och exploateringsenheten i september 2022 och
behandlas med utökat förfarande enligt PBL (SFS 2010:900) 5 kap 7§, i dess lydelse fr o m den 2
januari 2015.

Remisstiden ska pågå från 14 oktober t o m 4 november 202

REMISSINSTANSER

Kommunen:

[x]  Kommunstyrelsens tekn. utskott [x]  Kultur- och fritidsnämnden

[x]  Socialnämnden [x]  Barn- och utbildningsnämnden

[x]  Kommunstyrelsens stabs [x] Kommunala pensionärsrådet

för kännedom [x]  Rådet för funktionshinderfrågor

[X ]  Bygg-och miljönämnden

Verk

[x]  Trafikverket, (Region Stockholm, 172 90 Sundbyberg) trafikverket@trafikverket.se

Myndigheter

[x]  Länsstyrelsen, (enheten för planfrågor, Box 22067, 104 22 Stockholm) stockholm@lansstyrelsen.se

[x]  Lantmäteriet, E-post: registrator@lm.se (Box 47000, 117 94 Stockholm)

[x]  Region Stockholm, (Registratorsexpeditionen, Box 22550, 104 22 Stockholm) regionstockholm@sll.se
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 INLEDNING OCH SYFTE 

Atrax Energi och Miljö AB (Atrax) har på uppdrag av Ekologigruppen utfört en kompletterande 
miljöteknisk markundersökning vid Garnudden i Salems kommun. I samband med 
samrådsprocess av nytt planförslag, omfattande anläggande av dagvattendamm, inkom ny 
information om historiska bränder som ska ha ägt rum inom upplagsytan belägen norr om den 
planerade dagvattendammen. Syftet med föreliggande undersökning är att ytterligare 
komplettera tidigare utförd undersökning avseende föroreningar som kan förväntas efter dessa 
bränder (PFAS och dioxin), utreda föroreningssituationen i grundvatten samt recipientens 
(Uttrans) sediment och översiktligt redogöra för förutsättningarna för föroreningsspridning i 
dagsläget och framtiden.  

 OMRÅDESBESKRIVNING 

Den inom projektområdet undersökta upplagsytan anlades på 1960-talet i syfte att lagra Salems 
kommuns egna schaktmassor. Sedan 1960-talet har endast tippning av rena schaktmassor och 
snö varit tillåtet på upplagsytan. Under 1980-talet och eventuellt tidigare har det på upplagsytan 
bl.a. förekommit olovlig tippning samt eldning av hushålls-, bygg- och rivningsavfall samt 
grovsopor.  Det finns även dokumenterat att material från rensning av dagvattenkulvert har lagts 
upp på upplagsytan (Länsstyrelsen, 1989). År 1990 utförde Bygg- och miljöenheten vid Salems 
kommun en översiktlig provtagning av upplagsytan. Resultaten från undersökningen visar 
endast förekomst av låga halter av petroleumkolväten och att ingen urlakning av metaller sker 
från materialet (Binteboupplaget, 2020). Utifrån länsstyrelsernas nationella databas över 
misstänkta eller konstaterade förorenade områden (EBH-stödet) framgår att närmaste EBH-
objekt är ett gammalt avloppsreningsverk direkt nordväst om upplagsytan (Figur 1).  

 

Figur 1. Utdrag ur EBH-kartan med upplagsytan inringad i brunt och dagvattendammens ungefärliga läge i blått. 
(https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se, besökt 2021-12-02). 

Enligt uppgifter från allmänheten har bränder tidigare förekommit inom upplagsytan vid Västra 
Garnudden. Det finns risk att bränderna och eventuella där påföljande släckningsarbeten på 
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upplagsytan kan ha gett upphov till föroreningar som inte analyserades vid den tidigare utförda 
markundersökningen (Atrax, 2020).  

Där det gamla avloppsreningsverket legat finns i dagsläget ett kolonilottsområde. Strax norr om 
kolonilotterna finns även (enligt EBH-stödet) en verksamhet som bedrivit tillverkning av tvätt- 
och rengöringsmedel.  

I dagsläget består upplagsytan av en relativt jämn yta med något högre vallar längs kanterna. På 
den nordöstra delen finns en halvfärdig terrängcykelbana som dock sannolikt inte används. 
Direkt under markytan kan stora sprängstensblock skönjas, i övrigt består ytan av stenigt och 
blockigt material. I Figur 2 åskådliggörs upplagsytan vid provtagningen 2020. 

Figur 2. Upplagsytan (bild tagen mot nordväst i samband med undersökningen 2020) på projektområdet i Salems 
kommun. 

Det specifika området där dagvattendammen planeras att anläggas klassificeras som 
triviallövskog och utgörs av bl.a. vattenmättad sumpmark med mestadels lövträd, se Figur 3. 
Området innehar höga naturvärden och hög biologisk mångfald (Ekologigruppen, 2020) och 
således föreligger restriktioner för hur maskiner får framföras i området. Längs den östra kanten 
av sumpmarken rinner vattendraget Flatenbäcken och på den västra sidan finns en handfull 
bostadshus byggda delvis på berg. Mellan bostadshusen och sjön Uttran avskiljs sumpmarken 
av en högre bergsvägg. 
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Figur 3. Området där den nya dagvattendammen är planerad att anläggas. 

 TIDIGARE UTFÖRD UNDERSÖKNING, 2020 

Provtagning av jord genom skruvprovtagning med borrbandvagn och handgrävning med spade 
genomfördes av Atrax 2020-05-12. Undersökningsområdets utbredning samt 
provtagningspunkter framgår av Figur 4 och Bilaga A. Sex provtagningspunkter inom 
upplagsytan (A20GA_01 – A20GA_06) provtogs medelst borrbandvagn utrustad med skruvborr 
och sex provtagningspunkter i sumpmarksområdet söder om upplagsytan provtogs för hand 
med spade.  

I borrpunkterna uttogs samlingsprover med 0,5 till 1 meters intervall om inte jordlagerföljden 
föranledde annan indelning. Borrningarna utfördes ned till cirka 2 meter under markytan (m u 
my). I borrpunkt A20GA_06 undersöktes marken ner till ett djup om 4,0 m u my för att undersöka 
torvskiktets tjocklek. De hangrävda provtagningspunkterna i sumpmarksområdet grävdes till 
cirka 0,4 m u my. 

Jordproverna förpackades i diffusionstäta plastpåsar och förvarades kylda tills de skickades till 
laboratorium för kemisk analys med avseende på metaller och petroleumkolväten. På två prover 
utfördes även screeninganalyser där drygt 100 parametrar analyseras. Urvalet av prover för 
kemisk analys gjordes baserat på fältobservationer. 

Analysresultaten visade generellt på låga föroreningshalter av både organiska och oorganiska 
föroreningar. Halterna av såväl metaller som organiska föreningar underskred 
Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning (Naturvårdsverket, 2016). 
Generellt var halterna även lägre än haltnivån för mindre än ringa risk (MRR). Föroreningsnivån 
var lägre i jordmaterialet härstammande från upplagsytan i förhållande till ytan för den 
planerade dagvattendammen. I samtliga provtagningspunkter inom det tänkta området för 
dagvattendammen (sumpmarken) överskred halterna av alifater (C16-C36) riktvärdet för KM. 
Påträffade halter bedöms dock inte utgöras av oljekolväten utan bedöms härröra från naturligt 
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material. Tyngre alifater kan detekteras i naturlig skogsmark helt utan förekomst av oljekolväten 
(IVL, 2018). Inom upplagsytan påvisades endast krom över haltnivån för mindre än ringa risk 
(MRR) (Naturvårdsverket, 2010). Baserat på resultaten från skakförsöket, som utfördes på ett 
samlingsprov från den planerade dagvattendammen, är lakningsbenägenheten för majoriteten 
av analyserade grundämnen mycket liten. Endast den lakade mängden sulfat överskrider 
haltnivån för MRR.  

 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNINGAR 

4.1 Utförda undersökningar 2021 

Provtagning av jord och installation av grundvattenrör utfördes av Atrax 2021-11-16. 
Undersökningsområdets utbredning samt provtagningspunkter framgår av Figur 4 och Bilaga A. 
Sju provtagningspunkter inom upplagsytan (A21GA_13 – A21GA_19) och fyra 
provtagningspunkter runt upplagsytan där även grundvattenrör installerades undersöktes med 
borrbandvagn utrustad med skruvborr. 

I borrpunkterna uttogs samlingsprover med 0,5 till 1 meters intervall om inte jordlagerföljden 
föranledde annan indelning. Jordprovtagning utfördes ned till cirka 3 m u my (Bilaga B).  

Efter installation av grundvattenrören renspumpades dessa i syfte att tömma dem på stående 
vatten som kan ha påverkats av installation och utrustning. Inför provtagning har 
grundvattennivån mätts genom lodning och grundvattenrören har omsatts med minst tre 
rörvolymer (Bilaga B). Grundvattenprovtagning utfördes cirka en vecka efter installation. 
Omsättning och provtagning har utförts med peristaltisk pump för samtliga grundvattenrör. 
Fältmätningar har utförts på vatten från respektive rör med avseende på pH, temperatur och 
konduktivitet. Grundvattenprover som analyserats med avseende på metaller har filtrerats i fält 
(0,45 µm filter) och grundvattenprover som analyserats för organiska föroreningar har uttagits 
ofiltrerade. 

Figur 4. Situationsplan över upplagsytan och dagvattendammens ungefärliga läge i Garnudden, Salems kommun. 
Gula punkter är undersökta år 2020, röda punkter undersökta 2021 och blåa punkter avser grundvattenrör 
installerade och provtagna 2021. 
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4.2 Utförda undersökningar 2022 

2022-02-23 genomförde Atrax installation av två ytterligare grundvattenrör nedströms upplaget 
(A22GA_GV04 och A22GA_GV05, se Bilaga A). Efter genomförd installation renspumpades båda 
rören. Provtagning av grundvatten ur befintliga samt nyinstallerade rör, totalt sex stycken, 
utfördes 2022-02-28. Innan provtagning mättes grundvattennivån i samtliga rör som därefter 
omsattes med tre rörvolymer. Fältmätningar utfördes på vatten från respektive rör med 
avseende på pH, temperatur och konduktivitet (Bilaga B). Grundvattenprover som analyserats 
med avseende på metaller har filtrerats i fält (0,45 µm filter) och grundvattenprover som 
analyserats för organiska föroreningar har uttagits ofiltrerade. 

Provtagning av sediment utfördes av Skarps Miljöteknik Ab 2022-02-23 i totalt åtta punkter i 
recipienten Uttran. Tre provtagningspunkter placerades intill strandlinjen, fyra 
provtagningspunkter längre ut i viken samt en referenspunkt belägen ännu längre ut i 
recipienten (Bilaga A). Provtagningspunkt Sed03 är placerad i nära anslutning till Flatenbäckens 
utlopp. Provtagning utfördes med stångprovtagare med mottryckskolv och akrylrör med 
innerdiametern 64 mm. Provtagning utfördes i två nivåer; 0–10 cm och 10–20 cm. Material från 
respektive punkt och nivå homogeniserades innan prov uttogs. Uttagna prover förvarades mörkt 
och svalt. Fältprotokoll från utförd provtagning redovisas i Bilaga B. 

 BEDÖMNINGSGRUNDER – AKTUELLA JÄMFÖRVÄRDEN 

5.1 Jord 

Halter av metaller och organiska föroreningar i jord inom undersökningsområdet har jämförts 
med Naturvårdsverkets generella riktvärden för Känslig Markanvändning (KM) och Mindre 
Känslig Markanvändning (MKM) (Naturvårdsverket, 2016) samt haltnivåer för mindre än ringa 
risk (MRR) enligt Naturvårdsverkets handbok för återvinning av avfall i anläggningsarbeten 
(Naturvårdsverket, 2010). Dagens markanvändning utgörs av motsvarande mindre känslig 
markanvändning och undersökningsområdet består till stor del av skogs- och naturmark. 
Marken används i dagsläget som strövområde. 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark är utarbetade för två typer av 
markanvändning. För jordmassor med föroreningshalter upp till KM begränsar inte 
markkvaliteten markanvändningen och marken kan användas för exempelvis bostäder. För 
jordmassor med föroreningshalter upp till MKM begränsas markanvändningen till verksamheter 
(ex. kontor, industri etc.) där människor vistas mer tillfälligt på området. Riktvärdena avser skydd 
av människors hälsa via exponeringsvägarna intag av jord, hudkontakt, inandning av damm och 
ångor, intag av grödor och intag av dricksvatten (beroende på markanvändning) samt skydd av 
mark- och ytvattenlevande organismer. Naturvårdsverket förordar att en platsspecifik 
riskbedömning utförs när undersökningsområdets förhållanden avviker från vad som antagits i 
det generella scenariot. 

I enlighet med Naturvårdsverkets handbok för återvinning av avfall i anläggningsarbeten har 
resultaten inom ramen för denna undersökning jämförts med haltnivåer för MRR. Syftet med 
den av Naturvårdsverket utformade handboken är att ge vägledning och förutsättningar för 
återvinning av avfall i anläggningsarbeten på ett sätt som är säkert för både människors hälsa 
och miljön. Om haltnivåerna för mindre än ringa risk underskrids innebär det att materialet kan 
användas fritt och utan anmälan till kommunen.  
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5.2 Grundvatten 

Föroreningshalter i grundvatten har i föreliggande rapport jämförts mot SGU:s (Sveriges 
Geologiska Undersökning) bedömningsgrunder för grundvatten (SGU, 2013). För de ämnen där 
tillämpbara jämförvärden saknas i SGU:s bedömningsgrunder så har analysresultaten jämförts 
mot SPBI:s (Svenska Petroleum- och biodrivmedelsinstitutet) förslag på branschspecifika 
riktvärden (miljörisker i ytvatten) vid bensinstationer och drivmedelanläggningar (SPBI, 2014).  

SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten är indelade i fem stycken klassgränser varav klass 1 
representerar ”mycket låg halt” och klass 5 ”mycket hög halt”. SGU:s klassificering baseras på 
bakgrundsvärden från samtliga miljöstationer i den nationella miljöövervakningen och SGU:s 
grundvattennät. De valda klassgränserna för de högsta klasserna utgår för de flesta 
parametrarna från risken för hälsoeffekter eller från tekniska och estetiska aspekter då vattnet 
används som dricksvatten, dvs. Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten och 
Socialstyrelsens riktvärden för dricksvatten. Bedömningsgrunderna för grundvatten utgör ett 
verktyg för att tolka och värdera insamlade data om grundvatten. De är inte rättsligt bindande, 
utan är menade att användas som ett verktyg för att inom landet kunna göra enhetliga 
bedömningar av grundvattnets tillstånd avseende olika parametrar, oavsett syftet med 
bedömningen. 

För PFAS-föroreningar i grundvatten har SGI: s förslag till preliminära riktvärden använts (SGI, 
2015) samt framtagna MKN för PFAS11 (Vattenmyndigheterna, 2018). MKN-riktvärdet för PFAS 
11 utgår från Livsmedelsverkets åtgärdsgräns för dricksvatten och är juridiskt bindande. SGI:s 
förslag till preliminära riktvärden för grundvatten har tagits fram baserat på känslig 
markanvändning och styrande för riktvärdet är skydd av grundvatten som naturresurs. SGI:s 
förslag till preliminära riktvärden är ej juridiskt bindande (Naturvårdsverket, 2019).  

Föroreningshalter av dioxin i grundvatten har jämförts mot gränsvärden från US Environmental 
Protection Agency (US EPA). Gränsvärdet utgörs av summan toxiska ekvivalenter (WHO-TEQ) för 
olika dioxiner och dioxinlika ämnen i grundvatten. 

5.3 Sediment 

Inga svenska riktvärden för metaller finns framtagna för sediment. Inom ramen av denna 
undersökning har jämförvärden bl.a. framtagna av IVL använts för att bedöma haltnivån i ett 
regionalt perspektiv (IVL, 1998). Dessa jämförvärden avser medianhalter och baseras på 
analysresultat från sedimentprover vid 117 provtagningsplatser i Stockholmsområdet (IVL, 
1998). 

Uppmätta halter i sediment har även jämförts med Naturvårdsverkets tabell som beskriver 
fördelningen av uppmätta halter av metaller i limniska sediment (fanns tidigare publicerad i 
Naturvårdsverkets rapport 4913) (Naturvårdsverket, 2021). I Naturvårdsverkets tidigare rapport 
Bedömningsgrunder för miljökvalitet – Sjöar och vattendrag presenterades nivåer för 
tillståndsklassning av metaller i sediment. Idag presenteras bedömningsgrunderna i tabell på 
Naturvårdsverkets hemsida (Naturvårdsverket, 2021). Även för metaller delas föroreningshalter 
in i fem klasser; Klass 1 (Mycket låg halt), Klass 2 (Låg halt), Klass 3 (Medelhög halt), Klass 4 (Hög 
halt) och Klass 5 (Mycket hög halt). 

Inga svenska riktvärden för PFAS i sediment finns i dagsläget att tillgå (Länsstyrelserna, 2018). 
Jämförelser har dock gjorts mot regionala bakgrundshalter av PFOS i sediment i 
Stockholmsområdet (JP Sedimentkonsult HB, 2018; 2019). 
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 RESULTAT OCH DISKUSSION 

I nedanstående avsnitt redovisas fältobservationer, uppmätta halter av metaller och organiska 
föroreningar i förhållande till aktuella jämförvärden från undersökningarna genomförda 2021–
2022. Provpunkternas geografiska lägen redovisas i Bilaga A. Fältobservationer avseende 
jordlager, sedimentproppar m.m. framgår i Bilaga B. För kompletta analysresultat hänvisas 
läsaren till Bilaga C.  

6.1 Fältobservationer 

I samtliga provtagningspunkter på upplagsytan utgörs jorden av grusigt, stenigt och blockigt 
material med varierande mängd organiskt material inblandat i ytskiktet. I flera 
provtagningspunkter observerades rester av tegel och i provtagningspunkt A21GA_13 
observerades en gammal aluminiumburk på ett djup av 1,8 m u my. I provtagningspunkterna 
A21GA_13, A21GA_14, A21GA_16 och A21GA_17 observerades svart fyllnadsjord med lukt av 
asfalt. 

I samband med grundvattenprovtagning noterades inga syn- eller luktintryck som kan kopplas 
ihop med förorening. Vattnet i samtliga grundvattenrör nedströms upplagsytan var färgat brunt 
vilket sannolikt beror på förekomst av torv. 

I samband med sedimentprovtagningen uppmärksammades oljelukt vid provtagningspunkt 
Sed03, som är belägen i direkt närhet till Flatenbäckens utlopp. De strandnära 
provtagningspunkterna (Sed1-Sed3) utgjordes av organiskt material med ej nedbrutna växtdelar 
som underlagrades av lera och/eller gyttja. Sedimentproverna (Sed7-Sed8) som uttogs längre ut 
i viken utgjordes till stor del av gråbrun gyttja genom hela profilen (Bilaga B). 

6.2 Föroreningshalter, jord 

I Tabell 1 – 2 redovisas uppmätta halter av utvalda metaller (arsenik, barium, kadmium, kobolt, 
krom, koppar, kvicksilver, nickel, bly, vanadin och zink) och organiska föroreningar i jord 
provtaget i november 2021 inom upplagsytan. För kompletta analysresultat hänvisas läsaren till 
Bilaga C. 

Tabell 1. Halter av metaller i jord vid Garnuddens upplagsyta provtaget i november 2021 i förhållande till aktuella 
riktvärden (Naturvårdsverket, 2010; 2016). Enhet: mg/kg TS. ”m u my” avser meter under markytan. Fetstilade 
siffor avser halter över laboratoriets rapporteringsgräns. 

Punkt 
A21GA_

14 
A21GA_

15 
A21GA_

16 
A21GA_

16 
A21GA_

17 
A21GA_

18 
A21GA_

18 
A21GA_

19 MRR KM MKM 

Djup (m u my) 0–0,5 0–0,5 0–0,5 1,0–1,5 0–0,5 0–0,3 1,0–1,5 0–0,5 

As 0,564 1,7 2,05 3,32 1,56 0,859 1,44 4,09 10 10 25 

Ba 19,5 54,3 45,2 54,8 60,6 18,8 36,7 41,6 - 200 300 

Cd <0.1 <0.1 <0.1 0,164 0,119 <0.1 <0.1 0,112 0,2 0,8 12 

Co 4,21 7,43 7,6 9 7,97 5,88 6,76 8 - 15 35 

Cr 16 31,3 32,1 49,4 36,8 18,9 28,3 29,9 40 80 150 

Cu 11 18,5 17,7 18,5 20,9 12,7 18,1 18,8 40 80 200 

Hg <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 0,1 0,25 2,5 

Ni 8,53 16,4 16,6 20,1 18,3 12 20,2 17,4 35 40 120 

Pb 5,17 13 11,8 15,9 17,4 6,4 11,4 14,4 20 50 400 

V 25,2 40 35,8 46,3 50,2 25,9 33 34,3 - 100 200 

Zn 36,8 53,5 58,9 73,1 56,6 40,7 58,2 60,6 120 250 500 
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Resultaten visar att metallhalterna i jordmaterialet är låga (Tabell 1). I både tidigare (Atrax, 2020) 
och föreliggande undersökning påvisas att koncentrationerna av oorganiska föroreningar i jord 
inom upplagsytan underskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM. Den absoluta 
majoriteten av uppmätta halter underskrider även haltnivåer för MRR. 

Tabell 2. Halter av organiska föroreningar i jord vid Garnuddens upplagsyta provtaget i november 2021 i 
förhållande till Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och MKM (Naturvårdsverket, 2016) samt haltnivåer 
för MRR enligt Naturvårdsverket (2010). Enhet: mg/kg TS. ”m u my” avser meter under markytan och ”arom. och 
alif.” avser aromatiska respektive alifatiska kolväten. Fetstilade siffor avser halter över laboratoriets 
rapporteringsgräns. 

Punkt 
A21GA 

14  
A21GA 

15  
A21GA 

16  
A21GA 

16  
A21GA 

17  
A21GA 

17  
A21GA 

18  
A21GA 

18  
A21GA 

19  MRR KM MKM 

Djup (m u my) 0–0,5 0–0,5 0–0,5 1,0–1,5 0–0,5 2,3–2,8 0–0,3 1,0–1,5 0–0,5 

alif. >C8-C10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - 25 120 

alif. >C10-C12 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 - 100 500 

alif. >C12-C16 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 - 100 500 

alif. >C16-C35 40 26 <20 30 20 512 36 28 36 - 100 1000 

arom. >C8-C10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 - 10 50 

arom. >C10-C16 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 - 3 15 

arom. >C16-C35 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 - 10 30 

PAH L <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 0,6 3 15 

PAH M <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 1,12 <0.25 0,78 <0.25 2 3,5 20 

PAH H <0.33 <0.33 <0.33 <0.33 <0.33 0,71 <0.33 0,61 <0.33 0,5 1 10 

Tyngre alifater (>C16-C35) har påträffats i samtliga prov, endast i ett av dessa överskrids 
riktvärdet för KM. PAH-M och PAH-H rapporteras över laboratoriets rapporteringsgräns i 
provtagningspunkterna A21GA17 respektive A21GA18 (Figur 4), dock underskrider halterna det 
generella riktvärdet för KM. 

I nedanstående Tabell 3 presenteras analysresultaten från dioxinanalysen utförd på jordprover 
uttagna på upplagsytan. 

Tabell 3. Halter av dioxiner i jord vid Garnuddens upplagsyta provtaget i november 2021 i förhållande till 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och MKM (Naturvårdsverket, 2016). Enhet: ng/kg TS. ”m u my” 
avser meter under markytan. 

Provtagningspunkt A21GA_17  A21GA_18  
KM MKM 

Djup (m u my) 2,3–2,8 0–0,3 

2,3,7,8-tetraCDD <1.1 <1.6 - - 

1,2,3,7,8-pentaCDD <2.3 <2.9 - - 

1,2,3,4,7,8-hexaCDD <3.8 <3.4 - - 

1,2,3,6,7,8-hexaCDD <3.3 <2.9 - - 

1,2,3,7,8,9-hexaCDD <3.2 <2.7 - - 

1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD <6.1 <3.1 - - 

OCDD <54 <3.8 - - 

2,3,7,8-tetraCDF <1.2 <1.5 - - 

1,2,3,7,8-pentaCDF <2.2 <2.1 - - 

2,3,4,7,8-pentaCDF <2.3 <2.3 - - 

1,2,3,4,7,8-hexaCDF <2.6 <2.1 - - 

1,2,3,6,7,8-hexaCDF <2.1 <1.7 - - 

1,2,3,7,8,9-hexaCDF <3.9 <3.2 - - 

2,3,4,6,7,8-hexaCDF <3.1 <2.5 - - 
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Provtagningspunkt A21GA_17  A21GA_18  
KM MKM 

Djup (m u my) 2,3–2,8 0–0,3 

1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF <44 <2.7 - - 

1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF <54 <3.9 - - 

OCDF <6.9 <3 - - 

TEQ - lowerbound 0 0 - - 

TEQ - upperbound 4 3,7 20 200 

Koncentrationerna av dioxiner, som i Tabell 3 anges som TEQ - upperbound, kan definieras som 
sammanräkningen av den totala halten dioxinliknande ämnen som kan förekomma i 
jordmaterialet, vilket inbegriper summering av detekterbara halter (inklusive halter i närheten 
av rapporteringsgränsen) respektive koncentrationer under rapporteringsgränsen (”mindre än 
halter”). Inga dioxinliknande föreningar har påvisats i halter över laboratoriets 
rapporteringsgräns (lowerbound) i jord inom Garnudden (lowerbound). Teoretiskt möjliga halter 
(upperbound) har beräknats, dessa koncentrationer är klart under Naturvårdsverkets generella 
riktvärde för känslig markanvändning. 

6.3 Föroreningshalter, grundvatten 

I Tabell 4–7 redovisas uppmätta halter av utvalda metaller och organiska föroreningar i 
grundvatten provtaget i november 2021 och februari 2022 inom undersökningsområdet. 
Provtagningspunkternas geografiska lägen redovisas i Bilaga A och kompletta analysresultat i 
Bilaga C. 
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Tabell 4. Metallkoncentrationer i grundvatten inom Garnudden provtaget i november 2021 och februari 2022 i förhållande till SGU: s bedömningsgrunder (SGU, 2013). GV-ref avser 
uppströms upplagsytan och de övriga grundvattenrören är nedströms upplagsytan. 

Provtagningspunkt 

Enhet 

GV-ref  GV01  GV02  GV03  GV04 GV05 

SGU-1 SGU-2 SGU-3 SGU-4 SGU-5 
Provtagningsdatum 

2021-11-
24 

2022-02-28 2021-11-24 2022-02-28 2021-11-24 2022-02-28 2021-11-24 2022-02-28 2022-02-28 2022-02-28 

Al µg/L 39,3 17,8 116 187 42 88,9 225 273 339 244 <10 10-50 50-100 100-500 ≥500 

As µg/L 0,772 0,585 1,13 0,837 1,58 1,73 1,45 0,908 0,717 0,691 <1 1-2 2-5 5-10 ≥10 

Ca mg/L 220 178 98,1 72,6 104 54,8 72,8 51,6 32,7 38,4 <10 10-20 20-60 60-100 ≥100 

Cd µg/L <0.01 <0.002 <0.002 0,037 <0.01 0,0129 0,0338 0,00509 0,0565 0,0231 <0,1 0,1-0,5 0,5-1 1-5 ≥5 

Cr µg/L 0,679 0,512 0,429 0,526 0,824 0,872 1,03 1,04 0,935 0,889 <0,5 0,5-5 5-10 10-50 >50 

Cu µg/L <0.5 <0.1 0,632 2,61 0,705 1,4 5,91 1,92 1,89 2,08 <20 20-200 200-1000 1000-2000 >2000 

Fe mg/L 30,1 18,8 3,22 0,562 33,5 34,6 6,69 8,82 1,16 0,362 <0,1 0,1-0,2 0,2-0,5 0,5-1 ≥1 

Hg µg/L <0.002 <0.01 <0.002 0,00329 <0.002 <0.002 0,00459 0,0027 <0.002 <0.002 <0,005 0,005-0,01 0,01-0,05 0,05-1 >1 

K mg/L 11,4 8,46 9,79 10,2 11 5,28 4,55 3,88 2,04 3,73 <3 3-6 6-12 12-50 ≥50 

Mg mg/L 22 17,7 23,8 17,9 16,8 11,3 12,1 9,56 8,03 9,67 <2 2-5 5-10 10-30 ≥30 

Mn µg/L 3600 2820 392 210 3580 1790 996 1080 246 253 - - - - - 

Na mg/L 67,7 61,2 77 39,9 22,9 6,26 43,8 34,9 28,2 58,1 <5 5-10 10-50 50-100 ≥100 

Ni µg/L 1,12 0,586 1,14 2,24 4,8 5,07 2,75 2 1,84 1,48 <0,5 0,5-2 2-10 10-20 >20 

Pb µg/L 0,0603 0,019 0,0387 0,273 0,117 0,197 0,422 0,51 0,15 0,171 <0,5 0,5-1 1-2 2-10 >10 

Zn µg/L 3,1 0,623 5,1 3,65 2,64 5,06 6,77 3,59 5,62 3,85 <5 5-10 10-100 100-1000 >1000 

Sulfat, SO4 mg/L 5,28 0,76 306 22,4 20,79 15,72 100,2 34,5 60,3 51 <5/10 10-25 25-50 50-100 >100 

pH - 6,51 6,3 5,6 5,12 6,19 6,47 6,68 5,88 6,3 6,11 >8,5 7,5-8,5 6,5-7,5 5,5-6,5 ≤5,5 

Konduktivitet mS/m 191 133 139 70,3 107 55 73,4 59,7 43,5 59,5 <10/25 25-50 50-75 75-150 ≥150 

temperatur °C 6,2 3,2 6,9 1,2 6,6 2,0 4,6 0,5 3,5 3,3 - - - - - 
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Utförda laboratorieanalyser visar att metallhalterna (Tabell 4) i grundvatten inom området 
generellt är låga eller mycket låga enligt SGU:s bedömningsgrunder (SGU, 2013). Nickel har 
uppmätts i måttlig halt i två av fyra grundvattenrör. Nickelhalterna i jord är låga och inget tyder 
därav på att de påvisade halterna i grundvattnet är en konsekvens av spridning från jord till 
grundvatten. Vid jämförelse av haltvariationer mellan de två olika provtagningsomgångarna kan 
det skönjas att baskatjonerna (Ca, Mg och K) inklusive Na uppvisar viss variation. I övrigt kan 
inga distinkta variationer påvisas. De två nedströms belägna grundvattenrören, GV04 respektive 
GV05, visar generellt på liknande eller lägre grundämneshalter jämfört med övriga 
grundvattenrör. Med avseende på de fysikalisk-kemiska parametrarna så kan det noteras att 
konduktiviteten är mycket förhöjd i referensröret och låg-förhöjd i samtliga nedströms belägna 
grundvattenrör. Grundvattnets pH är inom området måttligt-lågt, vilket delvis bedöms vara en 
påföljd av humussyror från torvtäcket i sumpmarken.  

Tabell 5. Halter av organiska föroreningar i grundvatten inom Garnuddens upplagsyta provtaget i november 2021 
och februari 2022 i förhållande till aktuella jämförvärden (SPBI, 2014) för miljörisker avseende ytvatten (SPI-YV). 
Fetstilade siffor avser halter över laboratoriets rapporteringsgräns. 

Provtagningspunkt GV-ref  GV01  GV02  GV03  GV04 GV05 
SPI-YV 

Provtagningsmånad nov-21 feb-22 nov-21 feb-22 nov-21 feb-22 nov-21 feb-22 feb-22 feb-22 

alifater >C8-C10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 150 

alifater >C10-C12 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 10 300 

alifater >C12-C16 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 12 14 3000 

alifater >C16-C35 42 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 3000 

aromater >C8-C10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 500 

aromater >C10-C16 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 120 

aromater >C16-C35 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 5 

summa PAH L 0,951 1,02 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 120 

summa PAH M 0,167 0,14 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 5 

summa PAH H <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 0,5 

Resultat från utförda laboratorieanalyser visar att halter av alifatiska och aromatiska kolväten 
samt PAH: er (Tabell 5) underskrider aktuella riktvärden för organiska ämnen i samtliga 
provtagna grundvattenrör under perioden 2021–2022. Halter över laboratoriets 
rapporteringsgräns har endast påträffats i referensröret samt i GV04 och GV05. 

Avseende PFAS har halter över laboratoriets rapporteringsgräns påträffats i samtliga rör 
förutom GV05 vilket är beläget allra längst nedströms undersökningsområdet mot recipienten. 
Samtliga uppmätta halter är lägre än SGI:s preliminära riktvärdesförslag (Tabell 6).  

Tabell 6.Analyserade koncentrationer av PFOA, PFOS och PFAS11 i ofiltrerade grundvattenprover provtagna inom 
Garnudden i november 2021 och februari 2022 i förhållande till aktuella jämförvärden (SIG, 2015; 
Vattenmyndigheterna, 2018). Enhet µg/l. ”UR” avser halter under laboratoriets rapporteringsgräns. 

Provtagnings-
punkt 

GV-ref  GV01  GV02  GV03  GV04 GV05 

SGI-RV MKN  

Provtagnings-
månad 

nov-21 feb-22 nov-21 feb-22 nov-21 feb-22 nov-21 feb-22 feb-22 feb-22  

PFOA UR UR UR 0,0053 UR UR UR UR UR UR - -  

PFOS UR UR UR UR 0,0087 0,0058 UR UR UR UR 0,045 -  

PFAS, sum. 11 UR 0,015 0,022 0,033 0,009 0,027 0,173 0,099 0,051 UR - 0,090  
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Vid jämförelse med MKN-riktvärdet, vilket utgår från Livsmedelsverkets åtgärdsgräns för 
dricksvatten, uppvisar grundvatten i rör GV03 halter av PFAS överskridande MKN. 
Åtgärdsgränsen skall tillämpas av dricksvattenproducenter och kontrollmyndigheter för att 
avgöra om förekomsten av PFAS i dricksvattnet kan utgöra en hälsofara. Om MKN-riktvärdet 
överskrids för en grundvattenförekomst så klassificeras dess status som otillfredsställande och 
konsumenter avråds från att dricka vattnet. I föreliggande fall används inte grundvattnet inom 
undersökningsområdet för dricksvattenändamål eller -produktion och inga hälsorisker bedöms 
därav föreligga avseende påvisade halter i GV03.  

De detekterade halterna av PFAS-föroreningarna i grundvatten inom Garnudden kan vara 
relaterade till brandsläckningsskum som användes fram till och med 1990-talet för att släcka de 
anlagda bränderna som har förekommit på upplagsytan.  

I Tabell 7 redovisas analyserade halter av dioxin och dioxinliknande ämnen i grundvatten inom 
Garnudden. 

Tabell 7. Halter av dioxiner i grundvatten provtaget inom Garnudden i november 2021 i förhållande till aktuella 
gränsvärden (US EPA, 2010). Enhet: ng/L. 

Provtagningspunkt GV-ref  GV01  GV02  GV03  US EPA (2010) 

2,3,7,8-tetraCDD <0.0013 <0.0012 <0.0013 <0.0012 -  

1,2,3,7,8-pentaCDD <0.002 <0.0018 <0.002 <0.0016  - 

1,2,3,4,7,8-hexaCDD <0.0056 <0.0036 <0.0055 <0.0036 -  

1,2,3,6,7,8-hexaCDD <0.0029 <0.0035 <0.0025 <0.003 -  

1,2,3,7,8,9-hexaCDD <0.003 <0.0035 <0.0025 <0.0031  - 

1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD <0.008 <0.0044 <0.011 <0.0038 -  

OCDD <0.012 <0.0067 <0.081 <0.028  - 

2,3,7,8-tetraCDF <0.0011 <0.0014 <0.0019 <0.0012  - 

1,2,3,7,8-pentaCDF <0.0017 <0.0032 <0.0024 <0.0027 -  

2,3,4,7,8-pentaCDF <0.003 <0.0032 <0.0024 <0.0035  - 

1,2,3,4,7,8-hexaCDF <0.0053 <0.0051 <0.0058 <0.0071 -  

1,2,3,6,7,8-hexaCDF <0.0044 <0.0065 <0.0044 <0.006 -  

1,2,3,7,8,9-hexaCDF <0.025 <0.011 <0.01 <0.013 -  

2,3,4,6,7,8-hexaCDF <0.0079 <0.0075 <0.0081 <0.0093 -  

1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF <0.0027 <0.055 <0.049 <0.023 -  

1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF <0.0035 <0.035 <0.043 <0.0092 -  

OCDF <0.015 <0.1 <0.067 <0.069 -  

WHO 2005 TEQ - lowerbound 0 0 0 0 -  

WHO 2005 TEQ - upperbound 0,005 0,0046 0,0049 0,0045 0,03 

Koncentrationerna av dioxiner, som i Tabell 7 anges som TEQ - upperbound, kan definieras som 
sammanräkningen av den totala halten dioxinliknande ämnen som kan förekomma i 
grundvatten, vilket inbegriper summering av detekterbara halter (inklusive halter i närheten av 
rapporteringsgränsen) respektive koncentrationer under rapporteringsgränsen (”mindre än 
halter”).  

Inga dioxinliknande föreningar har påvisats i halter över laboratoriets rapporteringsgräns 
(lowerbound) i grundvatten inom Garnudden (lowerbound). Teoretiskt möjliga halter 
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(upperbound) har beräknats, dessa koncentrationer är klart under EPA:s gränsvärde för 
summerade toxiska ekvivalenter för dioxiner och dioxinliknande ämnen. 

6.4 Föroreningshalter, sediment 

I Tabell 8 – 9 redovisas uppmätta halter av utvalda metaller (arsenik, barium, kadmium, kobolt, 
krom, koppar, nickel, bly, vanadin, zink och kvicksilver) och organiska föroreningar i sediment 
provtaget i februari 2022 i recipienten Uttran. Provtagningspunkternas geografiska lägen 
redovisas i Bilaga A, bilder av sedimentproverna i Bilaga B och för kompletta analysresultat 
hänvisas läsaren till Bilaga C. 
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Tabell 8. Koncentrationer av metaller och organiska föroreningar i ytliga sedimentprover (0–10 cm) uttagna i Uttran februari 2022 i förhållande till aktuella jämförvärden (IVL, 1998; 
Naturvårdsverket, 2021). Enhet: mg/kg TS. 

         Naturvårdsverket (2021), limniska sediment IVL (1998) 

Provtagningspunkt Sed1  Sed2  Sed3  Sed4  Sed5  Sed6  Sed7  Sed8  
Klass 1 

Mycket låg 
halt 

Klass 2  
Låg halt 

Klass 3 
Medelhög 

halt 

Klass 4  
Hög halt 

Klass 5 
Mycket hög 

halt 

Regionala 
medianhalter  

As, arsenik 1,48 1,35 1,77 1,48 1,37 1,05 3,2 5,41 <5 5-10 10-30 30-150 >150 6,7 

Ba, barium 25,4 16,8 50,7 17,5 22 25,8 61,2 40,3 - - - - - - 

Cd, kadmium 0,218 0,208 0,427 0,166 0,163 0,137 0,686 <0.1 <0,8 0,8-2 2-7 7-35 >35 2,5 

Co, kobolt 5,36 1,89 4,98 4,08 5,06 4,75 6,48 6,83 - - - - - 15 

Cr, krom 17,6 5,77 14,4 11,9 14,5 14 24,4 22,7 <10 10-20 20-100 100-500 >500 70 

Cu, koppar 11,8 15,7 34,2 5,21 6,6 8,38 30,9 8,28 <15 15-25 25-100 100-500 >500 210 

Ni, nickel 13,2 7,62 11,3 5,71 7,91 6,96 15,8 11,8 <5 5-15 15-50 50-250 >250 40 

Pb, bly 11,6 10,6 23,4 6,2 6,82 8,63 45,5 6,39 <50 50-150 150-400 400-2000 >2000 220 

V, vanadin 22,4 7,8 18,4 14,5 18,7 17,2 26,6 31,1 - - - - - - 

Zn, zink 99,4 100 223 63,2 75 73,5 219 47,4 <150 150-300 300-1000 1000-5000 >5000 640 

Hg, kvicksilver 0,0601 0,0466 0,151 <0.04 <0.04 0,0461 0,206 <0.04 <0,15 0,15-0,3 0,3-1 1-5 >5 1,7 

alifater >C16-C35 110 317 370 33 54 97 175 206 - - - - - - 

aromater >C10-
C16 

<1.0 <3.3 5,4 <1.0 <1.0 <1.0 <1.6 <1.0 - - - - - - 

aromater >C16-
C35 

<1.0 <3.3 2,2 <1.0 <1.0 <1.0 <1.6 <1.0 - - - - - - 

summa PAH M <0.25 <0.82 4,6 <0.25 <0.25 <0.25 1,04 <0.25 - - - - - - 

summa PAH H <0.33 <1.08 5,63 <0.33 <0.33 <0.33 1,63 <0.33 - - - - - - 

summa PAH 16 <1.5 <4.8 10,2 <1.5 <1.5 <1.5 2,7 <1.5 - - - - - 10,6 
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Majoriteten av de uppmätta metallhalterna i de ytliga sedimentproverna är mycket låga eller 
låga. Krom, koppar och nickel har ställvis uppmätts i medelhöga halter. Analysresultaten visar 
att samtliga metallhalter i de ytliga sedimentproverna är lägre än regionala medianhalter (Tabell 
8).  

Alifatiska kolväten (>C16-C35) har påvisats i samtliga provtagningspunkter för sediment. Högst 
halt konstaterades i provtagningspunkt Sed3 (Bilaga A) belägen intill Flatenbäckens utlopp. I 2/8 
provtagningspunkter (Sed3 och Sed7) påvisades halter av både aromatiska kolväten (>C10-C16 
samt >C16-C35) och PAH-M respektive PAH-H i de ytliga sedimentproverna, i övriga 
provtagningspunkter underskred halterna laboratoriets rapporteringsgränser. De högsta 
halterna av dessa organiska föroreningar påvisades i provtagningspunkt Sed3. Halten PAH16 
(inbegriper bl.a. summan av PAH-M respektive PAH-H) i både Sed3 och Sed7 underskrider dock 
aktuella jämförvärden (Tabell 8). 

Avseende PFOS uppvisar sedimenten ej detekterbara halter i 6/8 prover. I provpunkterna Sed1 
och Sed 3 har halter över laboratoriets rapporteringsgräns detekterats (Tabell 9). 

Tabell 9. Uppmätta halter av PFOA och PFOS i ytliga sedimentprover (0–10 cm) i Uttran. Enhet: mg/kg TS. 

Provtagningspunkt Sed1  Sed2  Sed3  Sed4  Sed5  Sed6  Sed7  Sed8  

PFOA <0.000500 <0.00500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.00500 <0.000500 

PFOS 0,00135 <0.00500 0,000715 <0.000500 <0.000500 <0.000500 <0.00500 <0.000500 

Detekterade halter är lägre än de regionala bakgrundshalter som tidigare har påvisats i 
Stockholmsområdet (JP Sedimentkonsult HB, 2018; 2019). I Magelungen påvisades PFOS-halter 
i ytsediment (0–0,02 m) om 0,0022–0,0032 mg/kg TS, och i Riddarfjärden påvisades halter om 
0,0016–0,0024 mg/kg TS. Jämfört med dessa halter är detekterade halter i föreliggande 
undersökning låga. Inga detekterbara halter av PFOA påvisades i de uttagna proverna av 
ytsediment i recipienten. 

6.5 Föroreningsspridning 

Nedan ges en översiktlig bedömning avseende förutsättningarna för föroreningsspridning i 
dagsläget och i framtiden baserat på nu tillgänglig information/data som finns för 
undersökningsområdet. Med föroreningsspridning avses i föreliggande fall spridning från jord 
till grundvatten, från grundvatten till ytvatten samt ytvatten till sediment. Bedömningarna utgår 
i första hand från föreliggande undersökning samt den av Atrax utförda undersökningen 2020.  
Detaljer kring dagvattendammens konstruktion saknas då projekteringsarbetet är pågående.  

Det skogbeklädda torvmarksområdet där dagvattendammen planeras anläggas är flack och 
jämn och baserat på att inga topografiska höjdskillnader förekommer bedöms ingen betydande 
grundvattenströmning föreligga mot vare sig Flatenbäcken eller Uttran. PFAS har ej detekterats 
i nedströms grundvattenrör (GV05) vilket kan tyda på komplexbindning av framförallt organiska 
föreningar i torvskiktet däri grundvattnet leds från upplagsytan mot torvmarksområdet. Det 
finns inga indikationer eller övriga signifikanta faktorer som tyder på risk avseende spridning av 
PFAS via grundvattnet från upplagsytan till recipienten.  

Baserat på de föroreningshalter som har påvisats i jord, grundvatten och sediment samt utförda 
lakförsök konstateras föroreningsspridningen generellt som låg inom undersökningsområdet. 
Den i dagsläget största källan till eventuell föroreningsspridning till recipienten bedöms, utifrån 
bl.a. påvisade halter av PAH: er i sediment provtaget i utloppet till Uttran, utgöras av 
Flatenbäcken som mynnar i Uttran. Ingen provtagning har dock utförts i Flatenbäcken eftersom 
det ligger utanför projektets syfte och således är denna bedömning behäftad med osäkerhet.  
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Vid ett framtida scenario där dagvattendamm anläggs inom torvmarksområdet bedöms detta 
resultera i en förbättrad reningseffekt av eventuellt förorenat grundvatten; detta förutsatt att 
grundvatten som strömmar igenom upplagsytan avrinner till dammen. Förbättrad reningseffekt 
erhålls framför allt genom förlängd uppehållstid med påföljande sedimentation av suspenderat 
material/partikulära föroreningar. En kombination av dagvattendamm med efterföljande 
torvmark kan därav tänkas utgöra ett naturligt reningssystem där både föroreningar i partikulär 
och löst form kan sedimentera samt bindas och således begränsa eventuell föroreningstransport 
vidare till närliggande vattendrag/recipient. Viss översilning kan komma att ske från 
dagvattendammen framför allt under högvattenflöden på våren och hösten. Eventuell 
översilning bedöms dock inte ge upphov till förhöjd föroreningsspridning i oacceptabel 
omfattning. Utifrån genomförda undersökningar bedöms inte planerad dagvattendamm 
påverka risken för eventuell spridning av föroreningar från undersökt upplagsyta till recipienten 
Uttran. Det förefaller således sannolikt att eventuell föroreningsspridning kan komma att 
begränsas med en dagvattendamm då denna typ av anläggning generellt fungerar som ett 
reningssystem. 

 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Sammantaget visar analysresultaten från föreliggande och tidigare utförd undersökning att låga 
halter av såväl organiska som oorganiska ämnen förekommer i jord inom upplagsytan vid 
Garnudden.  

Samtliga analyserade jordprov uppvisar metallhalter som underskrider KM-riktvärdet, i de allra 
flesta fall motsvarar föroreningsnivån även mindre än ringa risk. Metallernas 
lakningsbenägenhet från jord till vatten är för majoriteten av analyserade grundämnen 
försumbar. Endast den lakade mängden sulfat överskrider haltnivån för MRR (Atrax, 2020).   

Avseende organiska föreningar i jord har endast alifater (C16-C36) påvisats över riktvärdet för 
KM i en provtagningspunkt. Inga detekterbara halter av dioxin eller dioxinlika föroreningar har 
påvisats i jord inom upplagsytan vid Garnudden. 

I grundvatten har generellt låga till mycket låga halter av metaller uppmätts. Avseende organiska 
föreningar har inga dioxinliknande föreningar kunnat påvisas. PFAS har dock påvisats i 
majoriteten av grundvattenrören (förutom GV05, beläget längst nedströms). I grundvattenrör 
GV03 är halten av PFAS överstigande aktuellt jämförvärde för dricksvatten.  

Påträffade PFAS-halter i nedströms belägna grundvattenrör är möjligen relaterade till 
brandsläckningsskum som kan ha använts vid brandbekämpning av tidigare bränder inom 
upplagsytan. Detekterad PFAS i det uppströms belägna referensröret bedöms dock inte vara 
relaterad till brandsläckningsskum utan snarare av andra diffusa föroreningskällor, exempelvis 
dagvatten.  

Analysresultaten för de ytliga sedimentproverna visar generellt på låga till mycket låga 
metallhalter. Enstaka prover uppvisade medelhöga halter av krom, koppar och delvis nickel. De 
högsta påvisade halterna av PAH-M och PAH-H, som underskrider aktuellt jämförvärde, 
påvisades i sedimentprovet intill utloppet av Flatenbäcken. Detta kan delvis vara relaterat till 
diffus föroreningsspridning från Flatenbäcken och därpå följande sedimentering av 
föroreningarna intill utloppet. Endast i 2/8 sedimentprover detekterades PFOS, halterna är lägre 
än de regionala bakgrundshalter som tidigare har påvisats i Stockholmsområdet. 

Baserat på genomförda undersökningar bedöms det inte föreligga någon föroreningsspridning 
från upplagsytan till Uttran. Torvmarksområdet kan anses fungera som en typ av biofilter som 
kan fastlägga och binda lösta föroreningar i inläckande grundvatten. En kombination av 
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dagvattendamm med efterföljande vattenmättad torvmark bedöms förbättra reningseffekten 
av eventuellt inläckande förorenat grundvatten även ytterligare.  

Provtagning av torvmaterialet rekommenderas där dagvattendammen planeras att anläggas. 
Syftet med provtagningen är att erhålla information avseende torvmaterialets föroreningsgrad 
och hur schaktmassorna kan komma att behöva hanteras i samband med anläggningsskedet i 
syfte att undvika eventuell negativ påverkan på miljön. 

Ett kontrollprogram kan även komma att behöva upprättas innan anläggningsskedet. I 
kontrollprogrammet ska det redogöras för hur kontrollprovtagningar ska genomföras. Några av 
de mest centrala delarna av kontrollprogrammet är att redogöra för provtagning av grund- 
och/eller ytvattensystem både före och efter att dammen har anlagts. Inom ramen av 
kontrollprogrammet beskrivs även åtgärder för att möjliggöra vidare kontroll av föroreningar i 
framför allt grundvatten för att säkerställa att spridning av förorening ej sker under byggskedet. 

Enligt miljöbalken 10 kap 11§ ska den som äger eller brukar en fastighet, oavsett om området 
tidigare ansetts förorenat, genast underrätta tillsynsmyndigheten om en förorening upptäcks på 
fastigheten. Atrax rekommenderar att denna rapport delges Bygg- och miljönämnden, Salems 
kommun. 
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Stockholm 
 

 

Atrax Energi och Miljö AB 

Kungsholmstorg 16, 112 21 Stockholm, Sweden                                                    

www.atrax.se 

Installation av grundvattenrör 
 

Provtagningsplats……Garnudden                             Provpunkt…A22GA_GV04 

 

Rörmaterial:    PEH…X…..             Stål…….           Annat ……………… 

 

Rörkonstruktion Antal installerade meter 

 

 

 Rör:…1… Filter:…2….  

  

 Avsågad del (m):……….. 

  

 Slutligt avstånd: Rök-my:……+0,89……… 

  

 Filterplacering: Rök-filter ök:……1,11-2,11 

 Rördiameter (innermått):……41…………. 

 

 Omsättningstabell (25 mm = 1 tum) 

  

 Djup till gvy (m):……1,75…………. 

 

 Brunnsvolym (l):………………… 

Avvägning (+ höjd): Rök……………… 

 Renspumpning vid installation (l):…5L 
 

Lodad grundvattenyta före renspumpning 

 

Datum & tid: 

Rök-gvy (m): 
 

Noteringar (färg, lukt, m.m.):  Installerat för hand med 14 cm i diameters auger, sandstrumpa 
runt filtret, bentonit vid markytan 
 
0-0,8 m Torv 
0,8-2,1 m icke nedbruten torv, ser ut som gammalt träflis och träbitsrester 

Datum: 
2022-03- 

Provtagning utförd av: Uppdragsnamn:  

Installation av grundvattenrör 
 

Rörets 

innerdiameter 

Volym vatten per 

meter rör 

25 mm 0,5 liter 

41 mm 1,3 liter 

50 mm 2 liter 

76 mm 4,6 liter 

115 mm 10,4 liter 

   

   



Atrax Energi AB 2 

Provtagningsplats……Garnudden                             Provpunkt…A22GA_GV05 

 

Rörmaterial:    PEH…X…..             Stål…….           Annat ……………… 

 

Rörkonstruktion Antal installerade meter 

 

 

 Rör:…1… Filter:…2….  

  

 Avsågad del (m):……….. 

  

 Slutligt avstånd: Rök-my:……+0,84……… 

  

 Filterplacering: Rök-filter ök:……1,16-2,16 

 Rördiameter (innermått):……41…………. 

 

 Omsättningstabell (25 mm = 1 tum) 

  

 Djup till gvy (m):………2,45………. 

 

 Brunnsvolym (l):………………… 

Avvägning (+ höjd): Rök……………… 

 Renspumpning vid installation (l):……3L 
 

Lodad grundvattenyta före renspumpning 

 

Datum & tid: 

Rök-gvy (m): 
 

Noteringar (färg, lukt, m.m.): Installerat för hand med 14 cm i diameters auger, sandstrumpa runt 
filtret, bentonit vid markytan 
0-0,9 m Torv 
0,9-1,9 m siLe, sulfidlukt 
1,9-              siSa 

Datum: 
2022-03- 

Provtagning utförd av: Uppdragsnamn:  

 

Rörets 

innerdiameter 

Volym vatten per 

meter rör 

25 mm 0,5 liter 

41 mm 1,3 liter 

50 mm 2 liter 

76 mm 4,6 liter 

115 mm 10,4 liter 

   

   





















 

Stockholm 2021-11-24 

 

Atrax Energi & Miljö AB  

Stockholm 
Kungsholmstorg 16 
112 21 Stockholm 

Göteborg (fakturaadress) 
Box 5243 
402 24 Göteborg 

Internet 
www.atrax.se 
kontakta@atrax.se 

 

PROVTAGNING VATTEN 

 

Provtagningsplats…………………………..         Provpunkt………………………… 

 

Vattentyp: Grundvatten……    Ytvatten…..         Annat vatten……………… 

Grundvattenrör Provgrop Annan provtagningspunkt 

Omsättning bailer/pump/ Vattenyta i fyll:……………. (t.ex. yv, brunn) 

annat:……………………….. Avstånd my-vy (m):……… Avstånd my-vy (m):……………….. 

Brunnsvolym (l):……………   
Provtagningsnivå (m u 

vy):………. 

Omsatt volym (l):…………….   Uppskattat flöde (l/min):……… 

 

Lodad grundvattenyta före omsättning (m u my);…………………………………… 

Lodad grundvattenyta vid upprepade mätningar 

 

Datum & tid: 

Rök-gvy: 

 

Anmärkning: 

 

 

Fältmätning 

Datum & tid: 

Kond 

(µS/cm): 

pH: 

Temp (°C): 

Löst syre 

(mg/l): 

Redox: 

 

Provtagningsutrustning Provtagningskärl Provberedning i fält 

Pump:…………… Glasflaska (antal):……….. Filtrering:……………… 

Bailer:………….. Plastflaska (antal):………. Konservering:……….. 

Brunn:…………….. Annan (sort&antal):…….. Annan:……………….. 

Noteringar (färg, lukt, m.m.): 

Datum:  
2021-11-24 

Provtagning utförd av: 
Richard Siemssen 

Uppdragsnamn: 
Västra Garnudden MTU 2021 

 

 2021-11-24         

          

          

 2021-11-24         

          

     

     

     

     

Garnudden A21GA_GV-ref

pump

ca 10 l

2,05 m u rök

1910

6,51
6,2

delvisx

Grumligt vatten



 

Stockholm 2021-11-24 

 

Atrax Energi & Miljö AB  

Stockholm 
Kungsholmstorg 16 
112 21 Stockholm 

Göteborg (fakturaadress) 
Box 5243 
402 24 Göteborg 

Internet 
www.atrax.se 
kontakta@atrax.se 

 

PROVTAGNING VATTEN 

 

Provtagningsplats…………………………..         Provpunkt………………………… 

 

Vattentyp: Grundvatten……    Ytvatten…..         Annat vatten……………… 

Grundvattenrör Provgrop Annan provtagningspunkt 

Omsättning bailer/pump/ Vattenyta i fyll:……………. (t.ex. yv, brunn) 

annat:……………………….. Avstånd my-vy (m):……… Avstånd my-vy (m):……………….. 

Brunnsvolym (l):……………   
Provtagningsnivå (m u 

vy):………. 

Omsatt volym (l):…………….   Uppskattat flöde (l/min):……… 

 

Lodad grundvattenyta före omsättning (m u my);…………………………………… 

Lodad grundvattenyta vid upprepade mätningar 

 

Datum & tid: 

Rök-gvy: 

 

Anmärkning: 

 

 

Fältmätning 

Datum & tid: 

Kond 

(µS/cm): 

pH: 

Temp (°C): 

Löst syre 

(mg/l): 

Redox: 

 

Provtagningsutrustning Provtagningskärl Provberedning i fält 

Pump:…………… Glasflaska (antal):……….. Filtrering:……………… 

Bailer:………….. Plastflaska (antal):………. Konservering:……….. 

Brunn:…………….. Annan (sort&antal):…….. Annan:……………….. 

Noteringar (färg, lukt, m.m.): 

Datum:  
2021-11-24 

Provtagning utförd av: 
Richard Siemssen 

Uppdragsnamn: 
Västra Garnudden MTU 2021 

 

 2021-11-24         

          

          

 2021-11-24         

          

     

     

     

     

Garnudden A21GA_GV01

pump

ca 10 l

0,74 m u rök

1385

5,60
6,9

delvisx

Aningen brunt vatten, antagligen påverkat av humus från torvskiktet



 

Stockholm 2021-11-24 

 

Atrax Energi & Miljö AB  

Stockholm 
Kungsholmstorg 16 
112 21 Stockholm 

Göteborg (fakturaadress) 
Box 5243 
402 24 Göteborg 

Internet 
www.atrax.se 
kontakta@atrax.se 

 

PROVTAGNING VATTEN 

 

Provtagningsplats…………………………..         Provpunkt………………………… 

 

Vattentyp: Grundvatten……    Ytvatten…..         Annat vatten……………… 

Grundvattenrör Provgrop Annan provtagningspunkt 

Omsättning bailer/pump/ Vattenyta i fyll:……………. (t.ex. yv, brunn) 

annat:……………………….. Avstånd my-vy (m):……… Avstånd my-vy (m):……………….. 

Brunnsvolym (l):……………   
Provtagningsnivå (m u 

vy):………. 

Omsatt volym (l):…………….   Uppskattat flöde (l/min):……… 

 

Lodad grundvattenyta före omsättning (m u my);…………………………………… 

Lodad grundvattenyta vid upprepade mätningar 

 

Datum & tid: 

Rök-gvy: 

 

Anmärkning: 

 

 

Fältmätning 

Datum & tid: 

Kond 

(µS/cm): 

pH: 

Temp (°C): 

Löst syre 

(mg/l): 

Redox: 

 

Provtagningsutrustning Provtagningskärl Provberedning i fält 

Pump:…………… Glasflaska (antal):……….. Filtrering:……………… 

Bailer:………….. Plastflaska (antal):………. Konservering:……….. 

Brunn:…………….. Annan (sort&antal):…….. Annan:……………….. 

Noteringar (färg, lukt, m.m.): 

Datum:  
2021-11-24 

Provtagning utförd av: 
Richard Siemssen 

Uppdragsnamn: 
Västra Garnudden MTU 2021 

 

 2021-11-24         

          

          

 2021-11-24         

          

     

     

     

     

Garnudden A21GA_GV02

pump

ca 5 l

1,94 m u rök

1065

6,19
6,6

delvisx

Aningen gult vatten. Rör omsatt tills det var tomt på vatten, ca 5 liter.



 

Stockholm 2021-11-24 

 

Atrax Energi & Miljö AB  

Stockholm 
Kungsholmstorg 16 
112 21 Stockholm 

Göteborg (fakturaadress) 
Box 5243 
402 24 Göteborg 

Internet 
www.atrax.se 
kontakta@atrax.se 

 

PROVTAGNING VATTEN 

 

Provtagningsplats…………………………..         Provpunkt………………………… 

 

Vattentyp: Grundvatten……    Ytvatten…..         Annat vatten……………… 

Grundvattenrör Provgrop Annan provtagningspunkt 

Omsättning bailer/pump/ Vattenyta i fyll:……………. (t.ex. yv, brunn) 

annat:……………………….. Avstånd my-vy (m):……… Avstånd my-vy (m):……………….. 

Brunnsvolym (l):……………   
Provtagningsnivå (m u 

vy):………. 

Omsatt volym (l):…………….   Uppskattat flöde (l/min):……… 

 

Lodad grundvattenyta före omsättning (m u my);…………………………………… 

Lodad grundvattenyta vid upprepade mätningar 

 

Datum & tid: 

Rök-gvy: 

 

Anmärkning: 

 

 

Fältmätning 

Datum & tid: 

Kond 

(µS/cm): 

pH: 

Temp (°C): 

Löst syre 

(mg/l): 

Redox: 

 

Provtagningsutrustning Provtagningskärl Provberedning i fält 

Pump:…………… Glasflaska (antal):……….. Filtrering:……………… 

Bailer:………….. Plastflaska (antal):………. Konservering:……….. 

Brunn:…………….. Annan (sort&antal):…….. Annan:……………….. 

Noteringar (färg, lukt, m.m.): 

Datum:  
2021-11-24 

Provtagning utförd av: 
Richard Siemssen 

Uppdragsnamn: 
Västra Garnudden MTU 2021 

 

 2021-11-24         

          

          

 2021-11-24         

          

     

     

     

     

Garnudden A21GA_GV03

pump

ca 10 l

0,92 m u rök

734

6,68
4,6

delvisx

Aningen brunt vatten, påverkat av humus.



 

Stockholm 

 

Atrax Energi & Miljö AB  

Stockholm 
Kungsholmstorg 16 
112 21 Stockholm 

Göteborg (fakturaadress) 
Box 5243 
402 24 Göteborg 

Internet 
www.atrax.se 
kontakta@atrax.se 

 

PROVTAGNING VATTEN 

 

Provtagningsplats………Garnudden         Provpunkt……A21GA_GV-ref 

 

Vattentyp: Grundvatten……    Ytvatten…..         Annat vatten……………… 

Grundvattenrör Provgrop Annan provtagningspunkt 

Omsättning bailer/pump/ Vattenyta i fyll:……………. (t.ex. yv, brunn) 

annat:……………………….. Avstånd my-vy (m):……… Avstånd my-vy (m):……………….. 

Brunnsvolym (l):……3………   
Provtagningsnivå (m u 

vy):………. 

Omsatt volym (l):………10….   Uppskattat flöde (l/min):……… 

 

Lodad grundvattenyta före omsättning (m u rök);………………2,15 

Lodad grundvattenyta vid upprepade mätningar 

 

Datum & tid: 

Rök-gvy: 

 

Anmärkning: 

 

 

Fältmätning 

Datum & tid: 

Kond 

(µS/cm): 

pH: 

Temp (°C): 

Löst syre 

(mg/l): 

Redox: 

 

Provtagningsutrustning Provtagningskärl Provberedning i fält 

Pump:………X…… Glasflaska (antal):…1…….. Filtrering:………X……… 

Bailer:………….. Plastflaska (antal):…2……. Konservering:……….. 

Brunn:…………….. Annan (sort&antal):…….. Annan:……………….. 

Noteringar (färg, lukt, m.m.): 
 
Först grumligt vatten, sedan klart 

Datum:  
2022-02-28 

Provtagning utförd av: 
Richard Siemssen 

Uppdragsnamn: 
Västra Garnudden MTU 2022 

   

 2022-02-28         

 2,15         

          

 2022-02-28         

 1330         

6,3     

3,2     

     

     



 

Stockholm 

 

Atrax Energi AB 2 

PROVTAGNING VATTEN 

 

Provtagningsplats………Garnudden         Provpunkt……A21GA_GV01 

 

Vattentyp: Grundvatten……    Ytvatten…..         Annat vatten……………… 

Grundvattenrör Provgrop Annan provtagningspunkt 

Omsättning bailer/pump/ Vattenyta i fyll:……………. (t.ex. yv, brunn) 

annat:……………………….. Avstånd my-vy (m):……… Avstånd my-vy (m):……………….. 

Brunnsvolym (l):……3………   
Provtagningsnivå (m u 

vy):………. 

Omsatt volym (l):………10….   Uppskattat flöde (l/min):……… 

 

Lodad grundvattenyta före omsättning (m u rök);………………0,57 

Lodad grundvattenyta vid upprepade mätningar 

 

Datum & tid: 

Rök-gvy: 

 

Anmärkning: 

 

 

Fältmätning 

Datum & tid: 

Kond 

(µS/cm): 

pH: 

Temp (°C): 

Löst syre 

(mg/l): 

Redox: 

 

Provtagningsutrustning Provtagningskärl Provberedning i fält 

Pump:………X…… Glasflaska (antal):…1…….. Filtrering:………X……… 

Bailer:………….. Plastflaska (antal):…2……. Konservering:……….. 

Brunn:…………….. Annan (sort&antal):…….. Annan:……………….. 

Noteringar (färg, lukt, m.m.): 
 
aningen grumligt vatten 

Datum:  
2022-02-28 

Provtagning utförd av: 
Richard Siemssen 

Uppdragsnamn: 
Västra Garnudden MTU 2022 

   

   

 2022-02-28         

0,57         

          

 2022-02-28         

703         

5,12     

1,2     

     

     



 

Stockholm 

 

Atrax Energi AB 3 

PROVTAGNING VATTEN 

 

Provtagningsplats………Garnudden         Provpunkt……A21GA_GV02 

 

Vattentyp: Grundvatten……    Ytvatten…..         Annat vatten……………… 

Grundvattenrör Provgrop Annan provtagningspunkt 

Omsättning bailer/pump/ Vattenyta i fyll:……………. (t.ex. yv, brunn) 

annat:……………………….. Avstånd my-vy (m):……… Avstånd my-vy (m):……………….. 

Brunnsvolym (l):……3………   
Provtagningsnivå (m u 

vy):………. 

Omsatt volym (l):………10….   Uppskattat flöde (l/min):……… 

 

Lodad grundvattenyta före omsättning (m u rök);………………1,8 

Lodad grundvattenyta vid upprepade mätningar 

 

Datum & tid: 

Rök-gvy: 

 

Anmärkning: 

 

 

Fältmätning 

Datum & tid: 

Kond 

(µS/cm): 

pH: 

Temp (°C): 

Löst syre 

(mg/l): 

Redox: 

 

Provtagningsutrustning Provtagningskärl Provberedning i fält 

Pump:………X…… Glasflaska (antal):…1…….. Filtrering:………X……… 

Bailer:………….. Plastflaska (antal):…2……. Konservering:……….. 

Brunn:…………….. Annan (sort&antal):…….. Annan:……………….. 

Noteringar (färg, lukt, m.m.): 
 
Svagt grumligt vatten 

Datum:  
2022-02-28 

Provtagning utförd av: 
Richard Siemssen 

Uppdragsnamn: 
Västra Garnudden MTU 2022 

   

   

 2022-02-28         

1,8         

          

 2022-02-28         

550         

6,47     

2,0     

     

     



 

Stockholm 

 

Atrax Energi AB 4 

PROVTAGNING VATTEN 

 

Provtagningsplats………Garnudden         Provpunkt……A21GA_GV03 

 

Vattentyp: Grundvatten……    Ytvatten…..         Annat vatten……………… 

Grundvattenrör Provgrop Annan provtagningspunkt 

Omsättning bailer/pump/ Vattenyta i fyll:……………. (t.ex. yv, brunn) 

annat:……………………….. Avstånd my-vy (m):……… Avstånd my-vy (m):……………….. 

Brunnsvolym (l):……3………   
Provtagningsnivå (m u 

vy):………. 

Omsatt volym (l):………10….   Uppskattat flöde (l/min):……… 

 

Lodad grundvattenyta före omsättning (m u rök);………………? 

Lodad grundvattenyta vid upprepade mätningar 

 

Datum & tid: 

Rök-gvy: 

 

Anmärkning: 

 

 

Fältmätning 

Datum & tid: 

Kond 

(µS/cm): 

pH: 

Temp (°C): 

Löst syre 

(mg/l): 

Redox: 

 

Provtagningsutrustning Provtagningskärl Provberedning i fält 

Pump:………X…… Glasflaska (antal):…1…….. Filtrering:………X……… 

Bailer:………….. Plastflaska (antal):…2……. Konservering:……….. 

Brunn:…………….. Annan (sort&antal):…….. Annan:……………….. 

Noteringar (färg, lukt, m.m.): 
 
Pinne i röret, får ej upp. Endast slang rymdes förbi pinne, går ej att loda. Får vänta tills marken 
inte är frusen för att skruva bort förts meterna rör för att få bort pinnen. 

Datum:  
2022-02-28 

Provtagning utförd av: 
Richard Siemssen 

Uppdragsnamn: 
Västra Garnudden MTU 2022 

   

   

 2022-02-28         

 ?         

          

 2022-02-28         

597         

5,88     

0,5     

     

     



 

Stockholm 

 

Atrax Energi AB 5 

PROVTAGNING VATTEN 

 

Provtagningsplats………Garnudden         Provpunkt……A21GA_GV04 

 

Vattentyp: Grundvatten……    Ytvatten…..         Annat vatten……………… 

Grundvattenrör Provgrop Annan provtagningspunkt 

Omsättning bailer/pump/ Vattenyta i fyll:……………. (t.ex. yv, brunn) 

annat:……………………….. Avstånd my-vy (m):……… Avstånd my-vy (m):……………….. 

Brunnsvolym (l):……3………   
Provtagningsnivå (m u 

vy):………. 

Omsatt volym (l):………10….   Uppskattat flöde (l/min):……… 

 

Lodad grundvattenyta före omsättning (m u rök);………………1,2 

Lodad grundvattenyta vid upprepade mätningar 

 

Datum & tid: 

Rök-gvy: 

 

Anmärkning: 

 

 

Fältmätning 

Datum & tid: 

Kond 

(µS/cm): 

pH: 

Temp (°C): 

Löst syre 

(mg/l): 

Redox: 

 

Provtagningsutrustning Provtagningskärl Provberedning i fält 

Pump:………X…… Glasflaska (antal):…1…….. Filtrering:………X……… 

Bailer:………….. Plastflaska (antal):…2……. Konservering:……….. 

Brunn:…………….. Annan (sort&antal):…….. Annan:……………….. 

Noteringar (färg, lukt, m.m.): 
 
Klart, svagt gult vatten 

Datum:  
2022-02-28 

Provtagning utförd av: 
Richard Siemssen 

Uppdragsnamn: 
Västra Garnudden MTU 2022 

   

   

 2022-02-28         

 1,2         

          

 2022-02-28         

435         

6,3     

3,5     

     

     



 

Stockholm 

 

Atrax Energi AB 6 

PROVTAGNING VATTEN 

 

Provtagningsplats………Garnudden         Provpunkt……A21GA_GV05 

 

Vattentyp: Grundvatten……    Ytvatten…..         Annat vatten……………… 

Grundvattenrör Provgrop Annan provtagningspunkt 

Omsättning bailer/pump/ Vattenyta i fyll:……………. (t.ex. yv, brunn) 

annat:……………………….. Avstånd my-vy (m):……… Avstånd my-vy (m):……………….. 

Brunnsvolym (l):……3………   
Provtagningsnivå (m u 

vy):………. 

Omsatt volym (l):………10….   Uppskattat flöde (l/min):……… 

 

Lodad grundvattenyta före omsättning (m u rök);………………1,3 

Lodad grundvattenyta vid upprepade mätningar 

 

Datum & tid: 

Rök-gvy: 

 

Anmärkning: 

 

 

Fältmätning 

Datum & tid: 

Kond 

(µS/cm): 

pH: 

Temp (°C): 

Löst syre 

(mg/l): 

Redox: 

 

Provtagningsutrustning Provtagningskärl Provberedning i fält 

Pump:………X…… Glasflaska (antal):…1…….. Filtrering:………X……… 

Bailer:………….. Plastflaska (antal):…2……. Konservering:……….. 

Brunn:…………….. Annan (sort&antal):…….. Annan:……………….. 

Noteringar (färg, lukt, m.m.): 
 
Klart, svagt gult vatten 

Datum:  
2022-02-28 

Provtagning utförd av: 
Richard Siemssen 

Uppdragsnamn: 
Västra Garnudden MTU 2022 

   

   

 2022-02-28         

 1,3         

          

 2022-02-28         

 595         

6,11     

3,3     

     

     



Fältanteckningar sedimentprovtagning Uttran 2022-02-23 

 

Provtagningen utfördes med stångprovtagare, mottryckskolv och akrylrör med innerdiameter 

64mm, på förutbestämda provpunkter som hittades till med hjälp av handhållen GPS, Garmin etrex. 

Hål borrades i den 40cm tjocka isen och två delprov togs ut för att sedimentet skulle räcka till 

analyserna. Vardera skikts prover sammanslogs och homogeniserades innan de överfördes till 

provkärlen. Prov togs i skiktet 0-10cm och 10-20cm. Vattendjupet mättes med provtagaren. Foton 

på proppar togs. 

 

Sed01  djup 2,3m  position 6564372 657990 Sweref 99 TM 

0-12cm brunt organiskt med onedbrutna växtdelar. 

12-20cm grå lera med lite inslag av gyttja 

20- grå lera med lite inslag av gyttja 

 

Sed02 djup 2,2m  position 6564438 658036 Sweref 99 TM 

0-17cm brunt organiskt med onedbrutna växtdelar. 

17-20cm grå lera med lite inslag av gyttja 

20- grå lera med lite inslag av gyttja 

 

Sed03 djup 2m  position 6564476 658105 Sweref 99 TM 

0-15cm brunsvart organiskt med finfördelade onedbrutna växtdelar.  

15-20cm  brunt organiskt, gyttja. Oljelukt 

20-  brunt organiskt, gyttja, övergår vid 25cm till brungrå gyttja. Oljelukt 

 

Sed04 djup 4,7m  position 6564310 658022 Sweref 99 TM 

0-17cm brunt/grått organiskt med lite finsand 

17-20cm grå lera med lite inslag av gyttja 

20- grå lera med lite inslag av gyttja 

 

Sed05 djup 4m  position 6564386 658069 Sweref 99 TM 

0-8cm brunt/grått organiskt med lite finsand 

8-20cm grå lera med lite inslag av gyttja 

20-cm grå lera med lite inslag av gyttja 

 

Sed06 djup 3,5m  position 6564413 658131 Sweref 99 TM 

0-12cm mörkbrunt organiskt 

12-20cm grå lera med lite inslag av gyttja 

20- grå lera med lite inslag av gyttja 

 

Sed07 djup 6,4m  position 6564309 658131 Sweref 99 TM 

0-10cm brun/gråsvart gyttja 

10-20cm brun/gråsvart gyttja 

20- brun/gråsvart gyttja 

 

Sed08 djup 7,5m  position 6564186 658210 Sweref 99 TM 

0-15cm brunsvart gyttja 

15-20cm brungrå gyttja 

20-30cm brungrå gyttja 

30- fast lera med varv 

 

 



Provpunkter vid Garnudden, Uttran 

 

 



















 

 
 

 
 
 
 
BILAGA C 
Analysresultat 
 



N

SR, NO, SR, NO

Analyscertifikat

Ordernummer : ST2132960 Sida : 1 av 12

Atrax Energi & Miljö AB Garnudden MTU 2021ProjektKund : :

Richard Siemssen BeställningsnummerKontaktperson 20-011: :

Kungsholmstorg 16Adress RichardProvtagare: :

112 21 Stockholm Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, proverSverige 2021-11-17  15:00:

E-post richard.siemssen@atrax.se 2021-11-18Analys påbörjad: :

----Telefon Utfärdad 2021-11-30  11:36: :

C-O-C-nummer 

(eller 

Orderblankett-num

mer)

---- Antal ankomna prover 9: :

ST2020SE-ATR-ENE0001 (OF190022)Offertnummer 9Antal analyserade prover: :

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Laboratoriet tar 

inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan 

information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se vår webbplats www.alsglobal.se

Signatur Position

Niels-Kristian Terkildsen Laboratoriechef

: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.com

: :Adress E-postRinkebyvägen 19C info.ta@alsglobal.com

:Telefon182 36 Danderyd +46 8 5277 5200

Sverige



2 av 12:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2132960

Atrax Energi & Miljö AB

Analysresultat

A21GA_14 0,0-0,5ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2132960-001

2021-11-16Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1Q----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1Q----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5000.564 LEMS-1Q± 0.056

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0019.5 LEMS-1Q± 2.0

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1Q----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1004.21 LEMS-1Q± 0.42

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20016.0 LEMS-1Q± 1.6

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30011.0 LEMS-1Q± 1.1

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.0400<0.04 LEMS-1Q----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2008.53 LEMS-1Q± 0.85

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.005.17 LEMS-1Q± 0.52

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20025.2 LEMS-1Q± 2.5

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0036.8 LEMS-1Q± 3.7

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21H----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 2040 STOJ-21H± 19

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21H----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21H----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21H----



3 av 12:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2132960

Atrax Energi & Miljö AB

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21H----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21H----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21H----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0090.3 STMS-1Q± 5.42

A21GA_15 0,0-0,5ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2132960-002

2021-11-16Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1Q----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1Q----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5001.70 LEMS-1Q± 0.17

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0054.3 LEMS-1Q± 5.4

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1Q----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1007.43 LEMS-1Q± 0.74

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20031.3 LEMS-1Q± 3.1

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30018.5 LEMS-1Q± 1.9

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.0400<0.04 LEMS-1Q----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20016.4 LEMS-1Q± 1.6

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0013.0 LEMS-1Q± 1.3

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20040.0 LEMS-1Q± 4.0

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0053.5 LEMS-1Q± 5.4

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21H----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 2026 STOJ-21H± 15

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21H----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21H----
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summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21H----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21H----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21H----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21H----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0093.7 STTS105± 5.62

A21GA_16 0,0-0,5ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2132960-003

2021-11-16Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1Q----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1Q----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5002.05 LEMS-1Q± 0.21

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0045.2 LEMS-1Q± 4.5

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1Q----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1007.60 LEMS-1Q± 0.76

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20032.1 LEMS-1Q± 3.2

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30017.7 LEMS-1Q± 1.8

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.0400<0.04 LEMS-1Q----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20016.6 LEMS-1Q± 1.7

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0011.8 LEMS-1Q± 1.2

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20035.8 LEMS-1Q± 3.6

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0058.9 LEMS-1Q± 5.9

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21H----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21H----
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summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21H----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21H----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21H----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21H----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21H----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0092.3 STTS105± 5.54

A21GA_16 1,0-1,5ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2132960-004

2021-11-16Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1Q----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1Q----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5003.32 LEMS-1Q± 0.33

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0054.8 LEMS-1Q± 5.5

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.164 LEMS-1Q± 0.017

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1009.00 LEMS-1Q± 0.90

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20049.4 LEMS-1Q± 4.9

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30018.5 LEMS-1Q± 1.9

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.0400<0.04 LEMS-1Q----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20020.1 LEMS-1Q± 2.0

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0015.9 LEMS-1Q± 1.6

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20046.3 LEMS-1Q± 4.6

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0073.1 LEMS-1Q± 7.3

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21H----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 2030 STOJ-21H± 16

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----
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summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21H----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21H----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21H----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21H----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21H----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21H----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0088.4 STTS105± 5.30

A21GA_17 0,0-0,5ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2132960-005

2021-11-16Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1Q----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1Q----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5001.56 LEMS-1Q± 0.16

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0060.6 LEMS-1Q± 6.1

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.119 LEMS-1Q± 0.013

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1007.97 LEMS-1Q± 0.80

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20036.8 LEMS-1Q± 3.7

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30020.9 LEMS-1Q± 2.1

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.0400<0.04 LEMS-1Q----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20018.3 LEMS-1Q± 1.8

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0017.4 LEMS-1Q± 1.7

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20050.2 LEMS-1Q± 5.0

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0056.6 LEMS-1Q± 5.7

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21H----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 2020 STOJ-21H± 13

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----
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indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21H----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21H----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21H----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21H----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21H----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21H----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0094.2 STTS105± 5.65

A21GA_17 2,3-2,8ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2132960-006

2021-11-16Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Torrsubstans
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0028.0 STTS105± 1.68

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21H----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20512 STOJ-21H± 162

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.31 STOJ-21H± 0.12

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.12 STOJ-21H± 0.07

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.35 STOJ-21H± 0.13

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.34 STOJ-21H± 0.13

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.15 STOJ-21H± 0.07

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.20 STOJ-21H± 0.08

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.22 STOJ-21H± 0.09

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.14 STOJ-21H± 0.06

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.51.8 STOJ-21H± 0.9

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.280.71 * STOJ-21H----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.451.12 * STOJ-21H----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21H----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.251.12 * STOJ-21H----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.330.71 * STOJ-21H----

PCDD och PCDF (Dioxiner och Furaner)
2,3,7,8-tetraCDD S-DFHMS03Ang/kg TS -<1.1 PAOJ-22-WHO----

1,2,3,7,8-pentaCDD S-DFHMS03Ang/kg TS -<2.3 PAOJ-22-WHO----

1,2,3,4,7,8-hexaCDD S-DFHMS03Ang/kg TS -<3.8 PAOJ-22-WHO----

1,2,3,6,7,8-hexaCDD S-DFHMS03Ang/kg TS -<3.3 PAOJ-22-WHO----

1,2,3,7,8,9-hexaCDD S-DFHMS03Ang/kg TS -<3.2 PAOJ-22-WHO----

1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD S-DFHMS03Ang/kg TS -<6.1 PAOJ-22-WHO----
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OCDD S-DFHMS03Ang/kg TS -<54 PAOJ-22-WHO----

2,3,7,8-tetraCDF S-DFHMS03Ang/kg TS -<1.2 PAOJ-22-WHO----

1,2,3,7,8-pentaCDF S-DFHMS03Ang/kg TS -<2.2 PAOJ-22-WHO----

2,3,4,7,8-pentaCDF S-DFHMS03Ang/kg TS -<2.3 PAOJ-22-WHO----

1,2,3,4,7,8-hexaCDF S-DFHMS03Ang/kg TS -<2.6 PAOJ-22-WHO----

1,2,3,6,7,8-hexaCDF S-DFHMS03Ang/kg TS -<2.1 PAOJ-22-WHO----

1,2,3,7,8,9-hexaCDF S-DFHMS03Ang/kg TS -<3.9 PAOJ-22-WHO----

2,3,4,6,7,8-hexaCDF S-DFHMS03Ang/kg TS -<3.1 PAOJ-22-WHO----

1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF S-DFHMS03Ang/kg TS -<44 PAOJ-22-WHO----

1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF S-DFHMS03Ang/kg TS -<54 PAOJ-22-WHO----

OCDF S-DFHMS03Ang/kg TS -<6.9 PAOJ-22-WHO----

WHO 2005 TEQ - lowerbound S-DFHMS03Ang/kg TS -0 PAOJ-22-WHO----

WHO 2005 TEQ - upperbound S-DFHMS03Ang/kg TS -4 PAOJ-22-WHO----

A21GA_18 0,0-0,3ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2132960-007

2021-11-16Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Torrsubstans
torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1092.9 PAOJ-22-WHO± 5.60

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1Q----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1Q----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5000.859 LEMS-1Q± 0.086

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0018.8 LEMS-1Q± 1.9

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1Q----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1005.88 LEMS-1Q± 0.59

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20018.9 LEMS-1Q± 1.9

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30012.7 LEMS-1Q± 1.3

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.0400<0.04 LEMS-1Q----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20012.0 LEMS-1Q± 1.2

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.006.40 LEMS-1Q± 0.64

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20025.9 LEMS-1Q± 2.6

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0040.7 LEMS-1Q± 4.1

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21H----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 2036 STOJ-21H± 18

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----
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bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21H----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21H----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21H----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21H----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21H----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21H----

PCDD och PCDF (Dioxiner och Furaner)
2,3,7,8-tetraCDD S-DFHMS03Ang/kg TS -<1.6 PAOJ-22-WHO----

1,2,3,7,8-pentaCDD S-DFHMS03Ang/kg TS -<2.9 PAOJ-22-WHO----

1,2,3,4,7,8-hexaCDD S-DFHMS03Ang/kg TS -<3.4 PAOJ-22-WHO----

1,2,3,6,7,8-hexaCDD S-DFHMS03Ang/kg TS -<2.9 PAOJ-22-WHO----

1,2,3,7,8,9-hexaCDD S-DFHMS03Ang/kg TS -<2.7 PAOJ-22-WHO----

1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD S-DFHMS03Ang/kg TS -<3.1 PAOJ-22-WHO----

OCDD S-DFHMS03Ang/kg TS -<3.8 PAOJ-22-WHO----

2,3,7,8-tetraCDF S-DFHMS03Ang/kg TS -<1.5 PAOJ-22-WHO----

1,2,3,7,8-pentaCDF S-DFHMS03Ang/kg TS -<2.1 PAOJ-22-WHO----

2,3,4,7,8-pentaCDF S-DFHMS03Ang/kg TS -<2.3 PAOJ-22-WHO----

1,2,3,4,7,8-hexaCDF S-DFHMS03Ang/kg TS -<2.1 PAOJ-22-WHO----

1,2,3,6,7,8-hexaCDF S-DFHMS03Ang/kg TS -<1.7 PAOJ-22-WHO----

1,2,3,7,8,9-hexaCDF S-DFHMS03Ang/kg TS -<3.2 PAOJ-22-WHO----

2,3,4,6,7,8-hexaCDF S-DFHMS03Ang/kg TS -<2.5 PAOJ-22-WHO----

1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF S-DFHMS03Ang/kg TS -<2.7 PAOJ-22-WHO----

1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF S-DFHMS03Ang/kg TS -<3.9 PAOJ-22-WHO----

OCDF S-DFHMS03Ang/kg TS -<3 PAOJ-22-WHO----

WHO 2005 TEQ - lowerbound S-DFHMS03Ang/kg TS -0 PAOJ-22-WHO----

WHO 2005 TEQ - upperbound S-DFHMS03Ang/kg TS -3.7 PAOJ-22-WHO----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0091.4 STMS-1Q± 5.49

A21GA_18 1,0-1,5ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2132960-008

2021-11-16Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1Q----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1Q----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5001.44 LEMS-1Q± 0.14

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0036.7 LEMS-1Q± 3.7

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1Q----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1006.76 LEMS-1Q± 0.68

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20028.3 LEMS-1Q± 2.8

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30018.1 LEMS-1Q± 1.8

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.0400<0.04 LEMS-1Q----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20020.2 LEMS-1Q± 2.0

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0011.4 LEMS-1Q± 1.1



10 av 12:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2132960

Atrax Energi & Miljö AB

Metaller och grundämnen - Fortsatt

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20033.0 LEMS-1Q± 3.3

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0058.2 LEMS-1Q± 5.8

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21H----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 2028 STOJ-21H± 15

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.19 STOJ-21H± 0.09

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.34 STOJ-21H± 0.13

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.25 STOJ-21H± 0.10

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.12 STOJ-21H± 0.06

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.20 STOJ-21H± 0.08

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.17 STOJ-21H± 0.07

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.12 STOJ-21H± 0.06

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21H----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.280.61 * STOJ-21H----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.450.78 * STOJ-21H----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21H----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.250.78 * STOJ-21H----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.330.61 * STOJ-21H----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0090.9 STTS105± 5.46

A21GA_19 0,0-0,5ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2132960-009

2021-11-16Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1Q----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1Q----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5004.09 LEMS-1Q± 0.41

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0041.6 LEMS-1Q± 4.2

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.112 LEMS-1Q± 0.012

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1008.00 LEMS-1Q± 0.80

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20029.9 LEMS-1Q± 3.0

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30018.8 LEMS-1Q± 1.9

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.0400<0.04 LEMS-1Q----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20017.4 LEMS-1Q± 1.7
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Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0014.4 LEMS-1Q± 1.4

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20034.3 LEMS-1Q± 3.4

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0060.6 LEMS-1Q± 6.1

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21H----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 2036 STOJ-21H± 18

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21H----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21H----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21H----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21H----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21H----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21H----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0087.2 STTS105± 5.23
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Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Torkning av prov vid 50°C.S-PP-dry50

Jord siktas <2mm enligt ISO 11464:2006. Slam och sediment homogeniseras genom mortling.S-PP-siev/grind

Analys av metaller i jord, slam, sediment och byggnadsmaterial med ICP -SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2016 och US EPA 

Method 200.8:1994 efter uppslutning av prov enligt S-PM59-HB.

S-SFMS-59

Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)

Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.

GC-MS enligt SIS/TK 535 N012 som är baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual.

PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, 

dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.

Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.

Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, 

dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen.

SVOC-OJ-21

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt SS-EN 15934:2012 utg 1.TS-105

Bestämning av dioxiner och furaner enligt metod baserad på US EPA 1613B och CSN EN 16190.

Mätning utförs med högupplösande GC-MS.

TEQ beräknas som summa toxiska ekvivalenter enligt WHO 2005 alternativt I-TEQ. Se bilaga till rapport för mer information.

S-DFHMS03A

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt metod baserad på CSN ISO 11465, CSN EN 12880 och CSN EN 14346:2007.S-DRY-GRCI

Beredningsmetoder Metod

Upplösning i 7M salpetersyra i hotblock enligt SE-SOP-0021.S-PM59-HB

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

LE Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå  Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030

PA Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Pardubice, V Raji 906 Pardubice - Zelene Predmesti  Tjeckien 530 02 Ackrediterad av: CAI 

Ackrediteringsnummer: 1163

ST Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd  Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC 

Ackrediteringsnummer: 2030
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Analysresultat

A21GA_GV-refProvbeteckningMatris: GRUNDVATTEN

Laboratoriets provnummer ST2205639-001

2022-02-28Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Stabilisering W-PPV-S- -Ja * LEV-2-S----

Metaller och grundämnen
Al, aluminium W-SFMS-5Aµg/L 0.217.8 LEV-2± 1.8

As, arsenik W-SFMS-5Aµg/L 0.050.585 LEV-2± 0.060

Ba, barium W-SFMS-5Aµg/L 0.0170.4 LEV-2± 7.0

Ca, kalcium W-AES-1Amg/L 0.1178 LEV-2± 18

Cd, kadmium W-SFMS-5Aµg/L 0.002<0.002 LEV-2----

Co, kobolt W-SFMS-5Aµg/L 0.0050.996 LEV-2± 0.100

Cr, krom W-SFMS-5Aµg/L 0.010.512 LEV-2± 0.051

Cu, koppar W-SFMS-5Aµg/L 0.1<0.1 LEV-2----

Fe, järn W-SFMS-5Amg/L 0.000418.8 LEV-2± 1.9

Hg, kvicksilver W-AFS-17V2µg/L 0.002<0.01 LEV-2----

K, kalium W-AES-1Amg/L 0.48.46 LEV-2± 0.85

Mg, magnesium W-AES-1Amg/L 0.0917.7 LEV-2± 1.8

Mn, mangan W-SFMS-5Aµg/L 0.032820 LEV-2± 282

Mo, molybden W-SFMS-5Aµg/L 0.050.0877 LEV-2± 0.0099

Na, natrium W-AES-1Amg/L 0.161.2 LEV-2± 6.1

Ni, nickel W-SFMS-5Aµg/L 0.050.586 LEV-2± 0.061

P, fosfor W-SFMS-5Aµg/L 1214 LEV-2± 25

Pb, bly W-SFMS-5Aµg/L 0.010.0190 LEV-2± 0.0027

Si, kisel W-AES-1Amg/L 0.0315.2 LEV-2± 1.5

Sr, strontium W-AES-1Aµg/L 2313 LEV-2± 31

V, vanadin W-SFMS-5Aµg/L 0.0050.726 LEV-2± 0.073

Zn, zink W-SFMS-5Aµg/L 0.20.623 LEV-2± 0.126

S, svavel W-AES-1Amg/L 0.20.760 LEV-2-S± 0.077

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21H----

alifater >C10-C12 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21H----

alifater >C12-C16 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21H----

alifater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 20<20 STOV-21H----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21H----

aromater >C10-C16 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21H----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21H----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21H----

aromater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21H----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OV-21µg/L 0.0300.875 STOV-21H± 0.266

acenaftylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

acenaften SVOC-OV-21µg/L 0.0100.140 STOV-21H± 0.044

fluoren SVOC-OV-21µg/L 0.0100.126 STOV-21H± 0.040

fenantren SVOC-OV-21µg/L 0.0100.014 STOV-21H± 0.007

antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(a)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

krysen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(b)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(k)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----
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bens(a)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

dibens(a,h)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

summa PAH 16 SVOC-OV-21µg/L 0.0901.16 * STOV-21H----

summa cancerogena PAH SVOC-OV-21µg/L 0.035<0.035 * STOV-21H----

summa övriga PAH SVOC-OV-21µg/L 0.0551.16 * STOV-21H----

summa PAH L SVOC-OV-21µg/L 0.0251.02 * STOV-21H----

summa PAH M SVOC-OV-21µg/L 0.0300.140 * STOV-21H----

summa PAH H SVOC-OV-21µg/L 0.040<0.040 * STOV-21H----

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorhexansyra (PFHxA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) W-PFCLMS02µg/L 0.0050<0.0050 PROV-34A----

perfluorononansyra (PFNA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) W-PFCLMS02µg/L 0.0050<0.0050 PROV-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.0100.015 PROV-34A± 0.006

PFAS, summa 11 W-PFCLMS02µg/L 0.0500.015 PROV-34A± 0.004

perfluorundekansyra (PFUnDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFPeS perfluorpentansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFNS perfluornonansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

4:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra 

(MeFOSAA)

W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra (EtFOSAA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

7H-perfluorheptansyra (HPFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----
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Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Stabilisering W-PPV-S- -Ja * LEV-2-S----

Metaller och grundämnen
Al, aluminium W-SFMS-5Aµg/L 0.2187 LEV-2± 19

As, arsenik W-SFMS-5Aµg/L 0.050.837 LEV-2± 0.085

Ba, barium W-SFMS-5Aµg/L 0.0126.5 LEV-2± 2.7

Ca, kalcium W-AES-1Amg/L 0.172.6 LEV-2± 7.3

Cd, kadmium W-SFMS-5Aµg/L 0.0020.0370 LEV-2± 0.0038

Co, kobolt W-SFMS-5Aµg/L 0.0050.934 LEV-2± 0.094

Cr, krom W-SFMS-5Aµg/L 0.010.526 LEV-2± 0.053

Cu, koppar W-SFMS-5Aµg/L 0.12.61 LEV-2± 0.26

Fe, järn W-SFMS-5Amg/L 0.00040.562 LEV-2± 0.056

Hg, kvicksilver W-AFS-17V2µg/L 0.0020.00329 LEV-2± 

0.00050

K, kalium W-AES-1Amg/L 0.410.2 LEV-2± 1.0

Mg, magnesium W-AES-1Amg/L 0.0917.9 LEV-2± 1.8

Mn, mangan W-SFMS-5Aµg/L 0.03210 LEV-2± 21

Mo, molybden W-SFMS-5Aµg/L 0.053.13 LEV-2± 0.31

Na, natrium W-AES-1Amg/L 0.139.9 LEV-2± 4.0

Ni, nickel W-SFMS-5Aµg/L 0.052.24 LEV-2± 0.23

P, fosfor W-SFMS-5Aµg/L 121.6 LEV-2± 2.5

Pb, bly W-SFMS-5Aµg/L 0.010.273 LEV-2± 0.027

Si, kisel W-AES-1Amg/L 0.039.63 LEV-2± 0.96

Sr, strontium W-AES-1Aµg/L 2226 LEV-2± 23

V, vanadin W-SFMS-5Aµg/L 0.0051.49 LEV-2± 0.15

Zn, zink W-SFMS-5Aµg/L 0.23.65 LEV-2± 0.46

S, svavel W-AES-1Amg/L 0.222.4 LEV-2-S± 2.2

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21H----

alifater >C10-C12 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21H----

alifater >C12-C16 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21H----

alifater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 20<20 STOV-21H----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21H----

aromater >C10-C16 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21H----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21H----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21H----

aromater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21H----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OV-21µg/L 0.030<0.030 STOV-21H----

acenaftylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

acenaften SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

fluoren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

fenantren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(a)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

krysen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(b)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(k)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(a)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

dibens(a,h)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----
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summa PAH 16 SVOC-OV-21µg/L 0.090<0.180 * STOV-21H----

summa cancerogena PAH SVOC-OV-21µg/L 0.035<0.035 * STOV-21H----

summa övriga PAH SVOC-OV-21µg/L 0.055<0.055 * STOV-21H----

summa PAH L SVOC-OV-21µg/L 0.025<0.025 * STOV-21H----

summa PAH M SVOC-OV-21µg/L 0.030<0.025 * STOV-21H----

summa PAH H SVOC-OV-21µg/L 0.040<0.040 * STOV-21H----

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.020 PROV-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.012 PROV-34A± 0.005

perfluorhexansyra (PFHxA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) W-PFCLMS02µg/L 0.00500.0053 PROV-34A± 0.0016

perfluorononansyra (PFNA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) W-PFCLMS02µg/L 0.0050<0.0050 PROV-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.0100.016 PROV-34A± 0.006

PFAS, summa 11 W-PFCLMS02µg/L 0.0500.033 PROV-34A± 0.010

perfluorundekansyra (PFUnDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFPeS perfluorpentansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFNS perfluornonansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

4:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra 

(MeFOSAA)

W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra (EtFOSAA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

7H-perfluorheptansyra (HPFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----
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Provberedning
Stabilisering W-PPV-S- -Ja * LEV-2-S----

Metaller och grundämnen
Al, aluminium W-SFMS-5Aµg/L 0.288.9 LEV-2± 8.9

As, arsenik W-SFMS-5Aµg/L 0.051.73 LEV-2± 0.17

Ba, barium W-SFMS-5Aµg/L 0.0134.1 LEV-2± 3.4

Ca, kalcium W-AES-1Amg/L 0.154.8 LEV-2± 5.5

Cd, kadmium W-SFMS-5Aµg/L 0.0020.0129 LEV-2± 0.0016

Co, kobolt W-SFMS-5Aµg/L 0.0055.70 LEV-2± 0.57

Cr, krom W-SFMS-5Aµg/L 0.010.872 LEV-2± 0.087

Cu, koppar W-SFMS-5Aµg/L 0.11.40 LEV-2± 0.14

Fe, järn W-SFMS-5Amg/L 0.000434.6 LEV-2± 3.5

Hg, kvicksilver W-AFS-17V2µg/L 0.002<0.002 LEV-2----

K, kalium W-AES-1Amg/L 0.45.28 LEV-2± 0.53

Mg, magnesium W-AES-1Amg/L 0.0911.3 LEV-2± 1.1

Mn, mangan W-SFMS-5Aµg/L 0.031790 LEV-2± 179

Mo, molybden W-SFMS-5Aµg/L 0.050.653 LEV-2± 0.066

Na, natrium W-AES-1Amg/L 0.16.26 LEV-2± 0.63

Ni, nickel W-SFMS-5Aµg/L 0.055.07 LEV-2± 0.51

P, fosfor W-SFMS-5Aµg/L 1396 LEV-2± 46

Pb, bly W-SFMS-5Aµg/L 0.010.197 LEV-2± 0.020

Si, kisel W-AES-1Amg/L 0.0311.0 LEV-2± 1.1

Sr, strontium W-AES-1Aµg/L 2151 LEV-2± 15

V, vanadin W-SFMS-5Aµg/L 0.0051.90 LEV-2± 0.19

Zn, zink W-SFMS-5Aµg/L 0.25.06 LEV-2± 0.62

S, svavel W-AES-1Amg/L 0.25.24 LEV-2-S± 0.52

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21H----

alifater >C10-C12 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21H----

alifater >C12-C16 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21H----

alifater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 20<20 STOV-21H----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21H----

aromater >C10-C16 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21H----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21H----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21H----

aromater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21H----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OV-21µg/L 0.030<0.030 STOV-21H----

acenaftylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

acenaften SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

fluoren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

fenantren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(a)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

krysen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(b)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(k)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(a)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

dibens(a,h)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----
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summa PAH 16 SVOC-OV-21µg/L 0.090<0.180 * STOV-21H----

summa cancerogena PAH SVOC-OV-21µg/L 0.035<0.035 * STOV-21H----

summa övriga PAH SVOC-OV-21µg/L 0.055<0.055 * STOV-21H----

summa PAH L SVOC-OV-21µg/L 0.025<0.025 * STOV-21H----

summa PAH M SVOC-OV-21µg/L 0.030<0.025 * STOV-21H----

summa PAH H SVOC-OV-21µg/L 0.040<0.040 * STOV-21H----

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorhexansyra (PFHxA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) W-PFCLMS02µg/L 0.0050<0.0050 PROV-34A----

perfluorononansyra (PFNA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) W-PFCLMS02µg/L 0.00500.0058 PROV-34A± 0.0018

6:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.0100.021 PROV-34A± 0.008

PFAS, summa 11 W-PFCLMS02µg/L 0.0500.027 PROV-34A± 0.008

perfluorundekansyra (PFUnDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFPeS perfluorpentansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFNS perfluornonansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

4:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra 

(MeFOSAA)

W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra (EtFOSAA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

7H-perfluorheptansyra (HPFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----
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Provberedning
Stabilisering W-PPV-S- -Ja * LEV-2-S----

Metaller och grundämnen
Al, aluminium W-SFMS-5Aµg/L 0.2273 LEV-2± 27

As, arsenik W-SFMS-5Aµg/L 0.050.908 LEV-2± 0.092

Ba, barium W-SFMS-5Aµg/L 0.0119.7 LEV-2± 2.0

Ca, kalcium W-AES-1Amg/L 0.151.6 LEV-2± 5.2

Cd, kadmium W-SFMS-5Aµg/L 0.0020.00509 LEV-2± 

0.00100

Co, kobolt W-SFMS-5Aµg/L 0.0051.99 LEV-2± 0.20

Cr, krom W-SFMS-5Aµg/L 0.011.04 LEV-2± 0.10

Cu, koppar W-SFMS-5Aµg/L 0.11.92 LEV-2± 0.19

Fe, järn W-SFMS-5Amg/L 0.00048.82 LEV-2± 0.89

Hg, kvicksilver W-AFS-17V2µg/L 0.0020.00270 LEV-2± 

0.00047

K, kalium W-AES-1Amg/L 0.43.88 LEV-2± 0.39

Mg, magnesium W-AES-1Amg/L 0.099.56 LEV-2± 0.96

Mn, mangan W-SFMS-5Aµg/L 0.031080 LEV-2± 108

Mo, molybden W-SFMS-5Aµg/L 0.050.474 LEV-2± 0.048

Na, natrium W-AES-1Amg/L 0.134.9 LEV-2± 3.5

Ni, nickel W-SFMS-5Aµg/L 0.052.00 LEV-2± 0.20

P, fosfor W-SFMS-5Aµg/L 151.4 LEV-2± 5.9

Pb, bly W-SFMS-5Aµg/L 0.010.510 LEV-2± 0.051

Si, kisel W-AES-1Amg/L 0.038.37 LEV-2± 0.84

Sr, strontium W-AES-1Aµg/L 2141 LEV-2± 14

V, vanadin W-SFMS-5Aµg/L 0.0053.40 LEV-2± 0.34

Zn, zink W-SFMS-5Aµg/L 0.23.59 LEV-2± 0.45

S, svavel W-AES-1Amg/L 0.211.5 LEV-2-S± 1.2

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21H----

alifater >C10-C12 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21H----

alifater >C12-C16 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21H----

alifater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 20<20 STOV-21H----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21H----

aromater >C10-C16 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21H----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21H----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21H----

aromater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21H----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OV-21µg/L 0.030<0.030 STOV-21H----

acenaftylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

acenaften SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

fluoren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

fenantren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(a)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

krysen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(b)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(k)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(a)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

dibens(a,h)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----
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indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

summa PAH 16 SVOC-OV-21µg/L 0.090<0.180 * STOV-21H----

summa cancerogena PAH SVOC-OV-21µg/L 0.035<0.035 * STOV-21H----

summa övriga PAH SVOC-OV-21µg/L 0.055<0.055 * STOV-21H----

summa PAH L SVOC-OV-21µg/L 0.025<0.025 * STOV-21H----

summa PAH M SVOC-OV-21µg/L 0.030<0.025 * STOV-21H----

summa PAH H SVOC-OV-21µg/L 0.040<0.040 * STOV-21H----

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.020 PROV-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.056 PROV-34A± 0.022

perfluorhexansyra (PFHxA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.028 PROV-34A± 0.008

perfluoroheptansyra (PFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.015 PROV-34A± 0.004

perfluoroktansyra (PFOA) W-PFCLMS02µg/L 0.0050<0.0050 PROV-34A----

perfluorononansyra (PFNA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) W-PFCLMS02µg/L 0.0050<0.0050 PROV-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFAS, summa 11 W-PFCLMS02µg/L 0.0500.099 PROV-34A± 0.030

perfluorundekansyra (PFUnDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFPeS perfluorpentansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFNS perfluornonansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

4:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra 

(MeFOSAA)

W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra (EtFOSAA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

7H-perfluorheptansyra (HPFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----
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Provberedning
Stabilisering W-PPV-S- -Ja * LEV-2-S----

Metaller och grundämnen
Al, aluminium W-SFMS-5Aµg/L 0.2339 LEV-2± 34

As, arsenik W-SFMS-5Aµg/L 0.050.717 LEV-2± 0.073

Ba, barium W-SFMS-5Aµg/L 0.0124.0 LEV-2± 2.4

Ca, kalcium W-AES-1Amg/L 0.132.7 LEV-2± 3.3

Cd, kadmium W-SFMS-5Aµg/L 0.0020.0565 LEV-2± 0.0057

Co, kobolt W-SFMS-5Aµg/L 0.0051.35 LEV-2± 0.14

Cr, krom W-SFMS-5Aµg/L 0.010.935 LEV-2± 0.094

Cu, koppar W-SFMS-5Aµg/L 0.11.89 LEV-2± 0.19

Fe, järn W-SFMS-5Amg/L 0.00041.16 LEV-2± 0.12

Hg, kvicksilver W-AFS-17V2µg/L 0.002<0.002 LEV-2----

K, kalium W-AES-1Amg/L 0.42.04 LEV-2± 0.20

Mg, magnesium W-AES-1Amg/L 0.098.03 LEV-2± 0.80

Mn, mangan W-SFMS-5Aµg/L 0.03246 LEV-2± 25

Mo, molybden W-SFMS-5Aµg/L 0.050.324 LEV-2± 0.033

Na, natrium W-AES-1Amg/L 0.128.2 LEV-2± 2.8

Ni, nickel W-SFMS-5Aµg/L 0.051.84 LEV-2± 0.19

P, fosfor W-SFMS-5Aµg/L 161.6 LEV-2± 7.1

Pb, bly W-SFMS-5Aµg/L 0.010.150 LEV-2± 0.015

Si, kisel W-AES-1Amg/L 0.0315.4 LEV-2± 1.5

Sr, strontium W-AES-1Aµg/L 2125 LEV-2± 13

V, vanadin W-SFMS-5Aµg/L 0.0051.13 LEV-2± 0.11

Zn, zink W-SFMS-5Aµg/L 0.25.62 LEV-2± 0.69

S, svavel W-AES-1Amg/L 0.220.1 LEV-2-S± 2.0

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21H----

alifater >C10-C12 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21H----

alifater >C12-C16 SVOC-OV-21µg/L 1012 STOV-21H± 6

alifater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 20<20 STOV-21H----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21H----

aromater >C10-C16 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21H----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21H----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21H----

aromater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21H----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OV-21µg/L 0.030<0.030 STOV-21H----

acenaftylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

acenaften SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

fluoren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

fenantren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(a)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

krysen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(b)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(k)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(a)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

dibens(a,h)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----
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Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

summa PAH 16 SVOC-OV-21µg/L 0.090<0.180 * STOV-21H----

summa cancerogena PAH SVOC-OV-21µg/L 0.035<0.035 * STOV-21H----

summa övriga PAH SVOC-OV-21µg/L 0.055<0.055 * STOV-21H----

summa PAH L SVOC-OV-21µg/L 0.025<0.025 * STOV-21H----

summa PAH M SVOC-OV-21µg/L 0.030<0.025 * STOV-21H----

summa PAH H SVOC-OV-21µg/L 0.040<0.040 * STOV-21H----

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorhexansyra (PFHxA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) W-PFCLMS02µg/L 0.0050<0.0050 PROV-34A----

perfluorononansyra (PFNA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) W-PFCLMS02µg/L 0.0050<0.0050 PROV-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.0100.051 PROV-34A± 0.020

PFAS, summa 11 W-PFCLMS02µg/L 0.0500.051 PROV-34A± 0.015

perfluorundekansyra (PFUnDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFPeS perfluorpentansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFNS perfluornonansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

4:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra 

(MeFOSAA)

W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra (EtFOSAA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

7H-perfluorheptansyra (HPFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----
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A21GA_GV05ProvbeteckningMatris: GRUNDVATTEN

Laboratoriets provnummer ST2205639-006

2022-02-28Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Stabilisering W-PPV-S- -Ja * LEV-2-S----

Metaller och grundämnen
Al, aluminium W-SFMS-5Aµg/L 0.2244 LEV-2± 24

As, arsenik W-SFMS-5Aµg/L 0.050.691 LEV-2± 0.070

Ba, barium W-SFMS-5Aµg/L 0.0128.2 LEV-2± 2.8

Ca, kalcium W-AES-1Amg/L 0.138.4 LEV-2± 3.8

Cd, kadmium W-SFMS-5Aµg/L 0.0020.0231 LEV-2± 0.0025

Co, kobolt W-SFMS-5Aµg/L 0.0050.648 LEV-2± 0.065

Cr, krom W-SFMS-5Aµg/L 0.010.889 LEV-2± 0.089

Cu, koppar W-SFMS-5Aµg/L 0.12.08 LEV-2± 0.21

Fe, järn W-SFMS-5Amg/L 0.00040.362 LEV-2± 0.036

Hg, kvicksilver W-AFS-17V2µg/L 0.002<0.002 LEV-2----

K, kalium W-AES-1Amg/L 0.43.73 LEV-2± 0.37

Mg, magnesium W-AES-1Amg/L 0.099.67 LEV-2± 0.97

Mn, mangan W-SFMS-5Aµg/L 0.03253 LEV-2± 25

Mo, molybden W-SFMS-5Aµg/L 0.051.44 LEV-2± 0.14

Na, natrium W-AES-1Amg/L 0.158.1 LEV-2± 5.8

Ni, nickel W-SFMS-5Aµg/L 0.051.48 LEV-2± 0.15

P, fosfor W-SFMS-5Aµg/L 126.2 LEV-2± 3.0

Pb, bly W-SFMS-5Aµg/L 0.010.171 LEV-2± 0.017

Si, kisel W-AES-1Amg/L 0.0318.9 LEV-2± 1.9

Sr, strontium W-AES-1Aµg/L 2166 LEV-2± 17

V, vanadin W-SFMS-5Aµg/L 0.0051.72 LEV-2± 0.17

Zn, zink W-SFMS-5Aµg/L 0.23.85 LEV-2± 0.48

S, svavel W-AES-1Amg/L 0.217.0 LEV-2-S± 1.7

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21H----

alifater >C10-C12 SVOC-OV-21µg/L 1010 STOV-21H± 6

alifater >C12-C16 SVOC-OV-21µg/L 1014 STOV-21H± 7

alifater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 20<20 STOV-21H----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21H----

aromater >C10-C16 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21H----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21H----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21H----

aromater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21H----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OV-21µg/L 0.030<0.030 STOV-21H----

acenaftylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

acenaften SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

fluoren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

fenantren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(a)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

krysen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(b)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(k)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(a)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

dibens(a,h)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----



13 av 14:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2205639

Atrax Energi & Miljö AB

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

summa PAH 16 SVOC-OV-21µg/L 0.090<0.180 * STOV-21H----

summa cancerogena PAH SVOC-OV-21µg/L 0.035<0.035 * STOV-21H----

summa övriga PAH SVOC-OV-21µg/L 0.055<0.055 * STOV-21H----

summa PAH L SVOC-OV-21µg/L 0.025<0.025 * STOV-21H----

summa PAH M SVOC-OV-21µg/L 0.030<0.025 * STOV-21H----

summa PAH H SVOC-OV-21µg/L 0.040<0.040 * STOV-21H----

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorhexansyra (PFHxA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) W-PFCLMS02µg/L 0.0050<0.0050 PROV-34A----

perfluorononansyra (PFNA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) W-PFCLMS02µg/L 0.0050<0.0050 PROV-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFAS, summa 11 W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

perfluorundekansyra (PFUnDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFPeS perfluorpentansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFNS perfluornonansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

4:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra 

(MeFOSAA)

W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra (EtFOSAA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

7H-perfluorheptansyra (HPFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----
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Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Analys av metaller i sötvatten med ICP-AES enligt SS-EN ISO 11885:2009 och US EPA Method 200.7:1994. Provet är 

surgjort med 1 ml HNO3 (suprapur) per 100 ml före analys.

W-AES-1A

Analys av kvicksilver (Hg) i naturliga vatten med AFS enligt SS-EN ISO 17852:2008. Provet är surgjort med 1 ml HNO3 

(suprapur) per 100 ml före analys.

W-AFS-17V2

Svavelstabilisering med H2O2 inför analys W-AES-1A (SE-SOP-0259).W-PPV-S*

Analys av metaller i sötvatten med ICP-SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2016 och US EPA Method 200.8:1994. Provet är 

surgjort med 1 ml HNO3 (suprapur) per 100 ml före analys.

W-SFMS-5A

Bestämning av perfluorerade ämnen enligt metod baserad på US EPA 537 och CSN P CEN/TS 15968.

PFOS, PFHxS och PFOSA; Summan grenade och linjära rapporteras.  

Mätning utförs med LC-MS-MS.

Provet homogeniseras innan upparbetning. Om extraktet inneh åller partiklar, filtreras det innan det injiceras i instrumentet . 

PFAS, summa 11 består av PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFBS, PFHxS, PFOS och 6:2 FTS. Resultat 

som är ”mindre än” (<) ingår inte i summeringen. Resultat "mindre än" (<) betyder ej detekterbart för PFAS summa 11.

W-PFCLMS02

Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)

Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.

GC-MS TK535 N 012 som är baserade på SPIMFABs kvalitetsmanual.

PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, 

dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.

Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.

Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, 

dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen.

SVOC-OV-21

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

LE Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå  Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030

PR Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Prag, Na Harfe 336/9 Prag  Tjeckien 190 00 Ackrediterad av: CAI Ackrediteringsnummer: 

1163

ST Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd  Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC 

Ackrediteringsnummer: 2030
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Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultatet 
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Analysresultat

Sed1

0-10cm

ProvbeteckningMatris: SEDIMENT

Laboratoriets provnummer ST2205504-001

2022-02-23Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1Q----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1Q----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5001.48 LEMS-1Q± 0.15

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0025.4 LEMS-1Q± 2.5

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.218 LEMS-1Q± 0.022

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1005.36 LEMS-1Q± 0.54

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20017.6 LEMS-1Q± 1.8

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30011.8 LEMS-1Q± 1.2

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.04000.0601 LEMS-1Q± 0.0129

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20013.2 LEMS-1Q± 1.3

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0011.6 LEMS-1Q± 1.2

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20022.4 LEMS-1Q± 2.2

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0099.4 LEMS-1Q± 9.9

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21H----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20110 STOJ-21H± 40

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21H----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21H----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21H----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21H----
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summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21H----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21H----

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.00135 PROJ-34A± 0.0004

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1016.0 PRTS105± 0.99
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2022-02-23Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1Q----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1Q----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5001.35 LEMS-1Q± 0.14

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0016.8 LEMS-1Q± 1.7

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.208 LEMS-1Q± 0.021

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1001.89 LEMS-1Q± 0.19

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2005.77 LEMS-1Q± 0.58

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30015.7 LEMS-1Q± 1.6

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.04000.0466 LEMS-1Q± 0.0103

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2007.62 LEMS-1Q± 0.76

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0010.6 LEMS-1Q± 1.1

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.2007.80 LEMS-1Q± 0.78

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.00100 LEMS-1Q± 10

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<33 STOJ-21H----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<66 STOJ-21H----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<66 STOJ-21H----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20317 STOJ-21H± 103

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<3.3 STOJ-21H----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<3.3 STOJ-21H----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<3.3 * STOJ-21H----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<3.3 * STOJ-21H----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<3.3 STOJ-21H----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.33 STOJ-21H----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.33 STOJ-21H----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.33 STOJ-21H----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.33 STOJ-21H----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.33 STOJ-21H----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.33 STOJ-21H----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.33 STOJ-21H----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.33 STOJ-21H----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.26 STOJ-21H----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.26 STOJ-21H----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.26 STOJ-21H----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.26 STOJ-21H----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.26 STOJ-21H----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.26 STOJ-21H----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.33 STOJ-21H----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.26 STOJ-21H----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<4.8 STOJ-21H----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.91 * STOJ-21H----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<1.48 * STOJ-21H----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.50 * STOJ-21H----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.82 * STOJ-21H----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<1.08 * STOJ-21H----

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----
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perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluorundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.106.86 PRTS105± 0.44
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Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1Q----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1Q----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5001.77 LEMS-1Q± 0.18

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0050.7 LEMS-1Q± 5.1

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.427 LEMS-1Q± 0.043

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1004.98 LEMS-1Q± 0.50

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20014.4 LEMS-1Q± 1.4

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30034.2 LEMS-1Q± 3.4

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.04000.151 LEMS-1Q± 0.031

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20011.3 LEMS-1Q± 1.1

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0023.4 LEMS-1Q± 2.3

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20018.4 LEMS-1Q± 1.8

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.00223 LEMS-1Q± 22

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<17 STOJ-21H----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<34 STOJ-21H----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20108 STOJ-21H± 40

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20370 STOJ-21H± 119

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.7 STOJ-21H----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.05.4 STOJ-21H± 2.0

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.02.2 * STOJ-21H----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.7 * STOJ-21H----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.02.2 STOJ-21H± 1.0

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.17 STOJ-21H----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.17 STOJ-21H----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.17 STOJ-21H----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.17 STOJ-21H----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.77 STOJ-21H± 0.25

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.17 STOJ-21H----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.102.08 STOJ-21H± 0.62

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.101.75 STOJ-21H± 0.52

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.93 STOJ-21H± 0.29

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.081.16 STOJ-21H± 0.35

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.081.18 STOJ-21H± 0.36

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.46 STOJ-21H± 0.16

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.93 STOJ-21H± 0.29

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.14 STOJ-21H----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.54 STOJ-21H± 0.18

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.43 STOJ-21H± 0.15

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.510.2 STOJ-21H± 3.3

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.285.09 * STOJ-21H----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.455.14 * STOJ-21H----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.26 * STOJ-21H----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.254.60 * STOJ-21H----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.335.63 * STOJ-21H----

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----
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perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.0005000.000715 PROJ-34A± 0.0002

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1017.1 PRTS105± 1.06
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Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1Q----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1Q----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5001.48 LEMS-1Q± 0.15

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0017.5 LEMS-1Q± 1.8

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.166 LEMS-1Q± 0.017

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1004.08 LEMS-1Q± 0.41

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20011.9 LEMS-1Q± 1.2

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3005.21 LEMS-1Q± 0.56

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.0400<0.04 LEMS-1Q----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2005.71 LEMS-1Q± 0.57

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.006.20 LEMS-1Q± 0.62

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20014.5 LEMS-1Q± 1.5

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0063.2 LEMS-1Q± 6.3

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21H----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 2033 STOJ-21H± 17

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21H----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21H----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21H----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21H----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21H----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21H----

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----
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perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1056.0 PRTS105± 3.39
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Ordernummer :

:Kund

ST2205504

Atrax Energi & Miljö AB

Sed5

0-10cm

ProvbeteckningMatris: SEDIMENT

Laboratoriets provnummer ST2205504-005

2022-02-23Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1Q----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1Q----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5001.37 LEMS-1Q± 0.14

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0022.0 LEMS-1Q± 2.2

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.163 LEMS-1Q± 0.017

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1005.06 LEMS-1Q± 0.51

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20014.5 LEMS-1Q± 1.5

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3006.60 LEMS-1Q± 0.69

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.0400<0.04 LEMS-1Q----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2007.91 LEMS-1Q± 0.79

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.006.82 LEMS-1Q± 0.68

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20018.7 LEMS-1Q± 1.9

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0075.0 LEMS-1Q± 7.5

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21H----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 2054 STOJ-21H± 23

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21H----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21H----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21H----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21H----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21H----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21H----

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----
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perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1051.6 PRTS105± 3.12



12 av 18:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2205504

Atrax Energi & Miljö AB

Sed6

0-10cm

ProvbeteckningMatris: SEDIMENT

Laboratoriets provnummer ST2205504-006

2022-02-23Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1Q----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1Q----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5001.05 LEMS-1Q± 0.11

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0025.8 LEMS-1Q± 2.6

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.137 LEMS-1Q± 0.015

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1004.75 LEMS-1Q± 0.48

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20014.0 LEMS-1Q± 1.4

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3008.38 LEMS-1Q± 0.86

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.04000.0461 LEMS-1Q± 0.0102

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2006.96 LEMS-1Q± 0.70

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.008.63 LEMS-1Q± 0.86

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20017.2 LEMS-1Q± 1.7

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0073.5 LEMS-1Q± 7.4

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21H----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 2097 STOJ-21H± 36

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21H----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21H----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21H----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21H----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21H----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21H----

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----
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perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1038.0 PRTS105± 2.31
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Ordernummer :

:Kund

ST2205504

Atrax Energi & Miljö AB

Sed7

0-10cm

ProvbeteckningMatris: SEDIMENT

Laboratoriets provnummer ST2205504-007

2022-02-23Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1Q----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1Q----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5003.20 LEMS-1Q± 0.32

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0061.2 LEMS-1Q± 6.1

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.686 LEMS-1Q± 0.069

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1006.48 LEMS-1Q± 0.65

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20024.4 LEMS-1Q± 2.4

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30030.9 LEMS-1Q± 3.1

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.04000.206 LEMS-1Q± 0.043

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20015.8 LEMS-1Q± 1.6

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0045.5 LEMS-1Q± 4.6

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20026.6 LEMS-1Q± 2.7

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.00219 LEMS-1Q± 22

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<16 STOJ-21H----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<31 STOJ-21H----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<31 STOJ-21H----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20175 STOJ-21H± 60

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.6 STOJ-21H----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.6 STOJ-21H----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.6 * STOJ-21H----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.6 * STOJ-21H----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.6 STOJ-21H----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.16 STOJ-21H----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.16 STOJ-21H----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.16 STOJ-21H----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.16 STOJ-21H----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.16 STOJ-21H----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.16 STOJ-21H----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.55 STOJ-21H± 0.19

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.49 STOJ-21H± 0.17

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.23 STOJ-21H± 0.09

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.23 STOJ-21H± 0.09

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.45 STOJ-21H± 0.15

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.12 STOJ-21H----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.20 STOJ-21H± 0.08

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.12 STOJ-21H----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.31 STOJ-21H± 0.12

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.21 STOJ-21H± 0.09

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.52.7 STOJ-21H± 1.2

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.281.32 * STOJ-21H----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.451.35 * STOJ-21H----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.24 * STOJ-21H----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.251.04 * STOJ-21H----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.331.63 * STOJ-21H----

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----



15 av 18:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2205504

Atrax Energi & Miljö AB

Perfluorerade ämnen - Fortsatt

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluorundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00500 PROJ-34A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1013.4 PRTS105± 0.84
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0-10cm

ProvbeteckningMatris: SEDIMENT

Laboratoriets provnummer ST2205504-008

2022-02-23Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1Q----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1Q----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5005.41 LEMS-1Q± 0.54

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0040.3 LEMS-1Q± 4.0

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1Q----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1006.83 LEMS-1Q± 0.68

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20022.7 LEMS-1Q± 2.3

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3008.28 LEMS-1Q± 0.85

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.0400<0.04 LEMS-1Q----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20011.8 LEMS-1Q± 1.2

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.006.39 LEMS-1Q± 0.64

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20031.1 LEMS-1Q± 3.1

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0047.4 LEMS-1Q± 4.8

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21H----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21H----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20206 STOJ-21H± 69

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21H----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21H----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21H----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21H----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21H----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21H----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21H----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21H----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21H----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21H----

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----
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perfluoropentansyra (PFPeA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansyra (PFHxA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorononansyra (PFNA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorundekansyra (PFUnDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) S-PFCLMS02mg/kg TS 0.000500<0.00050

0

PROJ-34A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C S-DRY-GRCI% 0.1034.2 PRTS105± 2.08
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Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Torkning av prov vid 50°C.S-PP-dry50

Jord siktas <2mm enligt ISO 11464:2006. Slam och sediment homogeniseras genom mortling.S-PP-siev/grind

Analys av metaller i jord, slam, sediment och byggnadsmaterial med ICP -SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2016 och US EPA 

Method 200.8:1994 efter uppslutning av prov enligt S-PM59-HB.

S-SFMS-59

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt metod baserad på CSN ISO 11465, CSN EN 12880 och CSN EN 14346:2007.S-DRY-GRCI

Bestämning av perfluorerade ämnen enligt metod baserad på DIN 38414-14. PFOS, PFHxS och PFOSA; summan grenade 

och linjära rapporteras.  

Mätning utförs med LC-MS/MS.

Provet homogeniseras innan upparbetning.

S-PFCLMS02

Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)

Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.

GC-MS enligt SIS/TK 535 N012 som är baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual.

PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, 

dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.

Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.

Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, 

dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen.

SVOC-OJ-21

Beredningsmetoder Metod

Upplösning i 7M salpetersyra i hotblock enligt SE-SOP-0021.S-PM59-HB

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

LE Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå  Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030

PR Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Prag, Na Harfe 336/9 Prag  Tjeckien 190 00 Ackrediterad av: CAI Ackrediteringsnummer: 

1163

ST Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd  Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC 

Ackrediteringsnummer: 2030
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Analysresultat

GV-refProvbeteckningMatris: GRUNDVATTEN

Laboratoriets provnummer ST2134031-001

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Stabilisering W-PPV-S- -Ja * LEV-2-S----

Metaller och grundämnen
Al, aluminium W-SFMS-5Aµg/L 0.239.3 LEV-2± 3.9

As, arsenik W-SFMS-5Aµg/L 0.050.772 LEV-2± 0.078

Ba, barium W-SFMS-5Aµg/L 0.01131 LEV-2± 13

Ca, kalcium W-AES-1Amg/L 0.1220 LEV-2± 22

Cd, kadmium W-SFMS-5Aµg/L 0.002<0.01 LEV-2----

Co, kobolt W-SFMS-5Aµg/L 0.0052.59 LEV-2± 0.26

Cr, krom W-SFMS-5Aµg/L 0.010.679 LEV-2± 0.068

Cu, koppar W-SFMS-5Aµg/L 0.1<0.5 LEV-2----

Fe, järn W-SFMS-5Amg/L 0.000430.1 LEV-2± 3.0

Hg, kvicksilver W-AFS-17V2µg/L 0.002<0.002 LEV-2----

K, kalium W-AES-1Amg/L 0.411.4 LEV-2± 1.1

Mg, magnesium W-AES-1Amg/L 0.0922.0 LEV-2± 2.2

Mn, mangan W-SFMS-5Aµg/L 0.033600 LEV-2± 360

Mo, molybden W-SFMS-5Aµg/L 0.050.297 LEV-2± 0.030

Na, natrium W-AES-1Amg/L 0.167.7 LEV-2± 6.8

Ni, nickel W-SFMS-5Aµg/L 0.051.12 LEV-2± 0.11

P, fosfor W-SFMS-5Aµg/L 1421 LEV-2± 49

Pb, bly W-SFMS-5Aµg/L 0.010.0603 LEV-2± 0.0063

Si, kisel W-AES-1Amg/L 0.0318.5 LEV-2± 1.9

Sr, strontium W-AES-1Aµg/L 2404 LEV-2± 40

V, vanadin W-SFMS-5Aµg/L 0.0051.06 LEV-2± 0.11

Zn, zink W-SFMS-5Aµg/L 0.23.10 LEV-2± 0.39

S, svavel W-AES-1Amg/L 0.21.76 LEV-2-S± 0.18

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21H----

alifater >C10-C12 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21H----

alifater >C12-C16 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21H----

alifater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 2042 STOV-21H± 16

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21H----

aromater >C10-C16 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21H----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21H----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21H----

aromater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21H----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OV-21µg/L 0.0300.795 STOV-21H± 0.242

acenaftylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

acenaften SVOC-OV-21µg/L 0.0100.156 STOV-21H± 0.049

fluoren SVOC-OV-21µg/L 0.0100.150 STOV-21H± 0.047

fenantren SVOC-OV-21µg/L 0.0100.017 STOV-21H± 0.008

antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(a)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

krysen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----
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bens(b)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(k)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(a)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

dibens(a,h)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

summa PAH 16 SVOC-OV-21µg/L 0.0901.12 * STOV-21H----

summa cancerogena PAH SVOC-OV-21µg/L 0.035<0.035 * STOV-21H----

summa övriga PAH SVOC-OV-21µg/L 0.0551.12 * STOV-21H----

summa PAH L SVOC-OV-21µg/L 0.0250.951 * STOV-21H----

summa PAH M SVOC-OV-21µg/L 0.0300.167 * STOV-21H----

summa PAH H SVOC-OV-21µg/L 0.040<0.040 * STOV-21H----

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.100 PROV-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.100 PROV-34A----

perfluorhexansyra (PFHxA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) W-PFCLMS02µg/L 0.0050<0.0050 PROV-34A----

perfluorononansyra (PFNA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) W-PFCLMS02µg/L 0.0050<0.0050 PROV-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFAS, summa 11 W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.140 PROV-34A----

perfluoroundekansyra (PFUnDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFPeS perfluorpentansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFNS perfluornonansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

4:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra 

(MeFOSAA)

W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra (EtFOSAA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

7H-perfluorheptansyra (HPFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PCDD och PCDF (Dioxiner och Furaner)
2,3,7,8-tetraCDD xW-DFHMS01Ang/L -<0.0013 PAOV-22 WHO----

1,2,3,7,8-pentaCDD xW-DFHMS01Ang/L -<0.002 PAOV-22 WHO----

1,2,3,4,7,8-hexaCDD xW-DFHMS01Ang/L -<0.0056 PAOV-22 WHO----

1,2,3,6,7,8-hexaCDD xW-DFHMS01Ang/L -<0.0029 PAOV-22 WHO----

1,2,3,7,8,9-hexaCDD xW-DFHMS01Ang/L -<0.003 PAOV-22 WHO----

1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD xW-DFHMS01Ang/L -<0.008 PAOV-22 WHO----

OCDD xW-DFHMS01Ang/L -<0.012 PAOV-22 WHO----

2,3,7,8-tetraCDF xW-DFHMS01Ang/L -<0.0011 PAOV-22 WHO----

1,2,3,7,8-pentaCDF xW-DFHMS01Ang/L -<0.0017 PAOV-22 WHO----

2,3,4,7,8-pentaCDF xW-DFHMS01Ang/L -<0.003 PAOV-22 WHO----
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1,2,3,4,7,8-hexaCDF xW-DFHMS01Ang/L -<0.0053 PAOV-22 WHO----

1,2,3,6,7,8-hexaCDF xW-DFHMS01Ang/L -<0.0044 PAOV-22 WHO----

1,2,3,7,8,9-hexaCDF xW-DFHMS01Ang/L -<0.025 PAOV-22 WHO----

2,3,4,6,7,8-hexaCDF xW-DFHMS01Ang/L -<0.0079 PAOV-22 WHO----

1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF xW-DFHMS01Ang/L -<0.0027 PAOV-22 WHO----

1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF xW-DFHMS01Ang/L -<0.0035 PAOV-22 WHO----

OCDF xW-DFHMS01Ang/L -<0.015 PAOV-22 WHO----

WHO 2005 TEQ - lowerbound xW-DFHMS01Ang/L -0 PAOV-22 WHO----

WHO 2005 TEQ - upperbound xW-DFHMS01Ang/L -0.005 PAOV-22 WHO----

GV01ProvbeteckningMatris: GRUNDVATTEN

Laboratoriets provnummer ST2134031-002

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Stabilisering W-PPV-S- -Ja * LEV-2-S----

Metaller och grundämnen
Al, aluminium W-SFMS-5Aµg/L 0.2116 LEV-2± 12

As, arsenik W-SFMS-5Aµg/L 0.051.13 LEV-2± 0.11

Ba, barium W-SFMS-5Aµg/L 0.0151.4 LEV-2± 5.1

Ca, kalcium W-AES-1Amg/L 0.198.1 LEV-2± 9.8

Cd, kadmium W-SFMS-5Aµg/L 0.002<0.002 LEV-2----

Co, kobolt W-SFMS-5Aµg/L 0.0050.470 LEV-2± 0.047

Cr, krom W-SFMS-5Aµg/L 0.010.429 LEV-2± 0.043

Cu, koppar W-SFMS-5Aµg/L 0.10.632 LEV-2± 0.069

Fe, järn W-SFMS-5Amg/L 0.00043.22 LEV-2± 0.32

Hg, kvicksilver W-AFS-17V2µg/L 0.002<0.002 LEV-2----

K, kalium W-AES-1Amg/L 0.49.79 LEV-2± 0.98

Mg, magnesium W-AES-1Amg/L 0.0923.8 LEV-2± 2.4

Mn, mangan W-SFMS-5Aµg/L 0.03392 LEV-2± 39

Mo, molybden W-SFMS-5Aµg/L 0.050.268 LEV-2± 0.027

Na, natrium W-AES-1Amg/L 0.177.0 LEV-2± 7.7

Ni, nickel W-SFMS-5Aµg/L 0.051.14 LEV-2± 0.12

P, fosfor W-SFMS-5Aµg/L 1131 LEV-2± 15

Pb, bly W-SFMS-5Aµg/L 0.010.0387 LEV-2± 0.0043

Si, kisel W-AES-1Amg/L 0.0314.8 LEV-2± 1.5

Sr, strontium W-AES-1Aµg/L 2342 LEV-2± 34

V, vanadin W-SFMS-5Aµg/L 0.0050.322 LEV-2± 0.032

Zn, zink W-SFMS-5Aµg/L 0.25.10 LEV-2± 0.63

S, svavel W-AES-1Amg/L 0.2102 LEV-2-S± 10

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21H----

alifater >C10-C12 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21H----

alifater >C12-C16 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21H----

alifater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 20<20 STOV-21H----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21H----

aromater >C10-C16 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21H----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21H----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21H----

aromater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21H----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OV-21µg/L 0.030<0.030 STOV-21H----

acenaftylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

acenaften SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

fluoren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----
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fenantren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(a)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

krysen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(b)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(k)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(a)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

dibens(a,h)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

summa PAH 16 SVOC-OV-21µg/L 0.090<0.180 * STOV-21H----

summa cancerogena PAH SVOC-OV-21µg/L 0.035<0.035 * STOV-21H----

summa övriga PAH SVOC-OV-21µg/L 0.055<0.055 * STOV-21H----

summa PAH L SVOC-OV-21µg/L 0.025<0.025 * STOV-21H----

summa PAH M SVOC-OV-21µg/L 0.030<0.025 * STOV-21H----

summa PAH H SVOC-OV-21µg/L 0.040<0.040 * STOV-21H----

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.040 PROV-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.100 PROV-34A----

perfluorhexansyra (PFHxA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) W-PFCLMS02µg/L 0.0050<0.0050 PROV-34A----

perfluorononansyra (PFNA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) W-PFCLMS02µg/L 0.0050<0.0050 PROV-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.0100.022 PROV-34A± 0.009

PFAS, summa 11 W-PFCLMS02µg/L 0.0500.022 PROV-34A± 0.007

perfluoroundekansyra (PFUnDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFPeS perfluorpentansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFNS perfluornonansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

4:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra 

(MeFOSAA)

W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra (EtFOSAA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

7H-perfluorheptansyra (HPFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PCDD och PCDF (Dioxiner och Furaner)
2,3,7,8-tetraCDD xW-DFHMS01Ang/L -<0.0012 PAOV-22 WHO----

1,2,3,7,8-pentaCDD xW-DFHMS01Ang/L -<0.0018 PAOV-22 WHO----

1,2,3,4,7,8-hexaCDD xW-DFHMS01Ang/L -<0.0036 PAOV-22 WHO----

1,2,3,6,7,8-hexaCDD xW-DFHMS01Ang/L -<0.0035 PAOV-22 WHO----
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1,2,3,7,8,9-hexaCDD xW-DFHMS01Ang/L -<0.0035 PAOV-22 WHO----

1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD xW-DFHMS01Ang/L -<0.0044 PAOV-22 WHO----

OCDD xW-DFHMS01Ang/L -<0.0067 PAOV-22 WHO----

2,3,7,8-tetraCDF xW-DFHMS01Ang/L -<0.0014 PAOV-22 WHO----

1,2,3,7,8-pentaCDF xW-DFHMS01Ang/L -<0.0032 PAOV-22 WHO----

2,3,4,7,8-pentaCDF xW-DFHMS01Ang/L -<0.0032 PAOV-22 WHO----

1,2,3,4,7,8-hexaCDF xW-DFHMS01Ang/L -<0.0051 PAOV-22 WHO----

1,2,3,6,7,8-hexaCDF xW-DFHMS01Ang/L -<0.0065 PAOV-22 WHO----

1,2,3,7,8,9-hexaCDF xW-DFHMS01Ang/L -<0.011 PAOV-22 WHO----

2,3,4,6,7,8-hexaCDF xW-DFHMS01Ang/L -<0.0075 PAOV-22 WHO----

1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF xW-DFHMS01Ang/L -<0.055 PAOV-22 WHO----

1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF xW-DFHMS01Ang/L -<0.035 PAOV-22 WHO----

OCDF xW-DFHMS01Ang/L -<0.1 PAOV-22 WHO----

WHO 2005 TEQ - lowerbound xW-DFHMS01Ang/L -0 PAOV-22 WHO----

WHO 2005 TEQ - upperbound xW-DFHMS01Ang/L -0.0046 PAOV-22 WHO----

GV02ProvbeteckningMatris: GRUNDVATTEN

Laboratoriets provnummer ST2134031-003

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Stabilisering W-PPV-S- -Ja * LEV-2-S----

Metaller och grundämnen
Al, aluminium W-SFMS-5Aµg/L 0.242.0 LEV-2± 4.2

As, arsenik W-SFMS-5Aµg/L 0.051.58 LEV-2± 0.16

Ba, barium W-SFMS-5Aµg/L 0.0189.0 LEV-2± 8.9

Ca, kalcium W-AES-1Amg/L 0.1104 LEV-2± 10

Cd, kadmium W-SFMS-5Aµg/L 0.002<0.01 LEV-2----

Co, kobolt W-SFMS-5Aµg/L 0.0054.40 LEV-2± 0.44

Cr, krom W-SFMS-5Aµg/L 0.010.824 LEV-2± 0.083

Cu, koppar W-SFMS-5Aµg/L 0.10.705 LEV-2± 0.076

Fe, järn W-SFMS-5Amg/L 0.000433.5 LEV-2± 3.4

Hg, kvicksilver W-AFS-17V2µg/L 0.002<0.002 LEV-2----

K, kalium W-AES-1Amg/L 0.411.0 LEV-2± 1.1

Mg, magnesium W-AES-1Amg/L 0.0916.8 LEV-2± 1.7

Mn, mangan W-SFMS-5Aµg/L 0.033580 LEV-2± 358

Mo, molybden W-SFMS-5Aµg/L 0.050.511 LEV-2± 0.051

Na, natrium W-AES-1Amg/L 0.122.9 LEV-2± 2.3

Ni, nickel W-SFMS-5Aµg/L 0.054.80 LEV-2± 0.48

P, fosfor W-SFMS-5Aµg/L 1150 LEV-2± 17

Pb, bly W-SFMS-5Aµg/L 0.010.117 LEV-2± 0.012

Si, kisel W-AES-1Amg/L 0.0314.4 LEV-2± 1.4

Sr, strontium W-AES-1Aµg/L 2286 LEV-2± 29

V, vanadin W-SFMS-5Aµg/L 0.0051.51 LEV-2± 0.15

Zn, zink W-SFMS-5Aµg/L 0.22.64 LEV-2± 0.34

S, svavel W-AES-1Amg/L 0.26.93 LEV-2-S± 0.69

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21H----

alifater >C10-C12 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21H----

alifater >C12-C16 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21H----

alifater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 20<20 STOV-21H----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21H----

aromater >C10-C16 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21H----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21H----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21H----
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aromater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21H----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OV-21µg/L 0.030<0.030 STOV-21H----

acenaftylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

acenaften SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

fluoren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

fenantren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(a)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

krysen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(b)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(k)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(a)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

dibens(a,h)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

summa PAH 16 SVOC-OV-21µg/L 0.090<0.180 * STOV-21H----

summa cancerogena PAH SVOC-OV-21µg/L 0.035<0.035 * STOV-21H----

summa övriga PAH SVOC-OV-21µg/L 0.055<0.055 * STOV-21H----

summa PAH L SVOC-OV-21µg/L 0.025<0.025 * STOV-21H----

summa PAH M SVOC-OV-21µg/L 0.030<0.025 * STOV-21H----

summa PAH H SVOC-OV-21µg/L 0.040<0.040 * STOV-21H----

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.030 PROV-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.100 PROV-34A----

perfluorhexansyra (PFHxA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroheptansyra (PFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktansyra (PFOA) W-PFCLMS02µg/L 0.0050<0.0050 PROV-34A----

perfluorononansyra (PFNA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) W-PFCLMS02µg/L 0.00500.0087 PROV-34A± 0.0026

6:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFAS, summa 11 W-PFCLMS02µg/L 0.0500.009 PROV-34A± 0.003

perfluoroundekansyra (PFUnDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFPeS perfluorpentansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFNS perfluornonansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

4:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra 

(MeFOSAA)

W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra (EtFOSAA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

7H-perfluorheptansyra (HPFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----
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PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PCDD och PCDF (Dioxiner och Furaner)
2,3,7,8-tetraCDD xW-DFHMS01Ang/L -<0.0013 PAOV-22 WHO----

1,2,3,7,8-pentaCDD xW-DFHMS01Ang/L -<0.002 PAOV-22 WHO----

1,2,3,4,7,8-hexaCDD xW-DFHMS01Ang/L -<0.0055 PAOV-22 WHO----

1,2,3,6,7,8-hexaCDD xW-DFHMS01Ang/L -<0.0025 PAOV-22 WHO----

1,2,3,7,8,9-hexaCDD xW-DFHMS01Ang/L -<0.0025 PAOV-22 WHO----

1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD xW-DFHMS01Ang/L -<0.011 PAOV-22 WHO----

OCDD xW-DFHMS01Ang/L -<0.081 PAOV-22 WHO----

2,3,7,8-tetraCDF xW-DFHMS01Ang/L -<0.0019 PAOV-22 WHO----

1,2,3,7,8-pentaCDF xW-DFHMS01Ang/L -<0.0024 PAOV-22 WHO----

2,3,4,7,8-pentaCDF xW-DFHMS01Ang/L -<0.0024 PAOV-22 WHO----

1,2,3,4,7,8-hexaCDF xW-DFHMS01Ang/L -<0.0058 PAOV-22 WHO----

1,2,3,6,7,8-hexaCDF xW-DFHMS01Ang/L -<0.0044 PAOV-22 WHO----

1,2,3,7,8,9-hexaCDF xW-DFHMS01Ang/L -<0.01 PAOV-22 WHO----

2,3,4,6,7,8-hexaCDF xW-DFHMS01Ang/L -<0.0081 PAOV-22 WHO----

1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF xW-DFHMS01Ang/L -<0.049 PAOV-22 WHO----

1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF xW-DFHMS01Ang/L -<0.043 PAOV-22 WHO----

OCDF xW-DFHMS01Ang/L -<0.067 PAOV-22 WHO----

WHO 2005 TEQ - lowerbound xW-DFHMS01Ang/L -0 PAOV-22 WHO----

WHO 2005 TEQ - upperbound xW-DFHMS01Ang/L -0.0049 PAOV-22 WHO----

GV03ProvbeteckningMatris: GRUNDVATTEN

Laboratoriets provnummer ST2134031-004

ej specificeradProvtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Stabilisering W-PPV-S- -Ja * LEV-2-S----

Metaller och grundämnen
Al, aluminium W-SFMS-5Aµg/L 0.2225 LEV-2± 23

As, arsenik W-SFMS-5Aµg/L 0.051.45 LEV-2± 0.15

Ba, barium W-SFMS-5Aµg/L 0.0127.3 LEV-2± 2.7

Ca, kalcium W-AES-1Amg/L 0.172.8 LEV-2± 7.3

Cd, kadmium W-SFMS-5Aµg/L 0.0020.0338 LEV-2± 0.0035

Co, kobolt W-SFMS-5Aµg/L 0.0051.65 LEV-2± 0.17

Cr, krom W-SFMS-5Aµg/L 0.011.03 LEV-2± 0.10

Cu, koppar W-SFMS-5Aµg/L 0.15.91 LEV-2± 0.59

Fe, järn W-SFMS-5Amg/L 0.00046.69 LEV-2± 0.67

Hg, kvicksilver W-AFS-17V2µg/L 0.0020.00459 LEV-2± 

0.00060

K, kalium W-AES-1Amg/L 0.44.55 LEV-2± 0.46

Mg, magnesium W-AES-1Amg/L 0.0912.1 LEV-2± 1.2

Mn, mangan W-SFMS-5Aµg/L 0.03996 LEV-2± 100

Mo, molybden W-SFMS-5Aµg/L 0.050.991 LEV-2± 0.099

Na, natrium W-AES-1Amg/L 0.143.8 LEV-2± 4.4

Ni, nickel W-SFMS-5Aµg/L 0.052.75 LEV-2± 0.28

P, fosfor W-SFMS-5Aµg/L 144.6 LEV-2± 5.2

Pb, bly W-SFMS-5Aµg/L 0.010.422 LEV-2± 0.042

Si, kisel W-AES-1Amg/L 0.0310.4 LEV-2± 1.0

Sr, strontium W-AES-1Aµg/L 2179 LEV-2± 18

V, vanadin W-SFMS-5Aµg/L 0.0053.04 LEV-2± 0.30

Zn, zink W-SFMS-5Aµg/L 0.26.77 LEV-2± 0.83

S, svavel W-AES-1Amg/L 0.233.4 LEV-2-S± 3.3

Alifatiska föreningar
alifater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21H----

alifater >C10-C12 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21H----

alifater >C12-C16 SVOC-OV-21µg/L 10<10 STOV-21H----
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alifater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 20<20 STOV-21H----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21H----

aromater >C10-C16 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21H----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21H----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * STOV-21H----

aromater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 STOV-21H----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OV-21µg/L 0.030<0.030 STOV-21H----

acenaftylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

acenaften SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

fluoren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

fenantren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(a)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

krysen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(b)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(k)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(a)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

dibens(a,h)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 STOV-21H----

summa PAH 16 SVOC-OV-21µg/L 0.090<0.180 * STOV-21H----

summa cancerogena PAH SVOC-OV-21µg/L 0.035<0.035 * STOV-21H----

summa övriga PAH SVOC-OV-21µg/L 0.055<0.055 * STOV-21H----

summa PAH L SVOC-OV-21µg/L 0.025<0.025 * STOV-21H----

summa PAH M SVOC-OV-21µg/L 0.030<0.025 * STOV-21H----

summa PAH H SVOC-OV-21µg/L 0.040<0.040 * STOV-21H----

Perfluorerade ämnen
perfluorbutansyra (PFBA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.040 PROV-34A----

perfluoropentansyra (PFPeA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.098 PROV-34A± 0.039

perfluorhexansyra (PFHxA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.053 PROV-34A± 0.016

perfluoroheptansyra (PFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.0100.022 PROV-34A± 0.007

perfluoroktansyra (PFOA) W-PFCLMS02µg/L 0.0050<0.0050 PROV-34A----

perfluorononansyra (PFNA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekansyra (PFDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) W-PFCLMS02µg/L 0.0050<0.0050 PROV-34A----

6:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFAS, summa 11 W-PFCLMS02µg/L 0.0500.173 PROV-34A± 0.052

perfluoroundekansyra (PFUnDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorododekansyra (PFDoDA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFTrDA perfluortridekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFTeDA perfluortetradekansyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

PFPeS perfluorpentansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFNS perfluornonansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PFDoDS perfluordodekansulfonsyra W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

4:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

8:2 FTS fluortelomersulfonat W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) W-PFCLMS02µg/L 0.050<0.050 PROV-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (MeFOSE) W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----



10 av 11:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2134031

Atrax Energi & Miljö AB

Perfluorerade ämnen - Fortsatt

N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOSE) W-PFCLMS02µg/L 0.025<0.025 PROV-34A----

FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra 

(MeFOSAA)

W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra (EtFOSAA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

7H-perfluorheptansyra (HPFHpA) W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra W-PFCLMS02µg/L 0.010<0.010 PROV-34A----

PCDD och PCDF (Dioxiner och Furaner)
2,3,7,8-tetraCDD xW-DFHMS01Ang/L -<0.0012 PAOV-22 WHO----

1,2,3,7,8-pentaCDD xW-DFHMS01Ang/L -<0.0016 PAOV-22 WHO----

1,2,3,4,7,8-hexaCDD xW-DFHMS01Ang/L -<0.0036 PAOV-22 WHO----

1,2,3,6,7,8-hexaCDD xW-DFHMS01Ang/L -<0.003 PAOV-22 WHO----

1,2,3,7,8,9-hexaCDD xW-DFHMS01Ang/L -<0.0031 PAOV-22 WHO----

1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD xW-DFHMS01Ang/L -<0.0038 PAOV-22 WHO----

OCDD xW-DFHMS01Ang/L -<0.028 PAOV-22 WHO----

2,3,7,8-tetraCDF xW-DFHMS01Ang/L -<0.0012 PAOV-22 WHO----

1,2,3,7,8-pentaCDF xW-DFHMS01Ang/L -<0.0027 PAOV-22 WHO----

2,3,4,7,8-pentaCDF xW-DFHMS01Ang/L -<0.0035 PAOV-22 WHO----

1,2,3,4,7,8-hexaCDF xW-DFHMS01Ang/L -<0.0071 PAOV-22 WHO----

1,2,3,6,7,8-hexaCDF xW-DFHMS01Ang/L -<0.006 PAOV-22 WHO----

1,2,3,7,8,9-hexaCDF xW-DFHMS01Ang/L -<0.013 PAOV-22 WHO----

2,3,4,6,7,8-hexaCDF xW-DFHMS01Ang/L -<0.0093 PAOV-22 WHO----

1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF xW-DFHMS01Ang/L -<0.023 PAOV-22 WHO----

1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF xW-DFHMS01Ang/L -<0.0092 PAOV-22 WHO----

OCDF xW-DFHMS01Ang/L -<0.069 PAOV-22 WHO----

WHO 2005 TEQ - lowerbound xW-DFHMS01Ang/L -0 PAOV-22 WHO----

WHO 2005 TEQ - upperbound xW-DFHMS01Ang/L -0.0045 PAOV-22 WHO----
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Analysmetoder Metod

Analys av metaller i sötvatten med ICP-AES enligt SS-EN ISO 11885:2009 och US EPA Method 200.7:1994. Provet är 

surgjort med 1 ml HNO3 (suprapur) per 100 ml före analys.

W-AES-1A

Analys av kvicksilver (Hg) i naturliga vatten med AFS enligt SS-EN ISO 17852:2008. Provet är surgjort med 1 ml HNO3 

(suprapur) per 100 ml före analys.

W-AFS-17V2

Svavelstabilisering med H2O2 inför analys W-AES-1A (SE-SOP-0259).W-PPV-S*

Analys av metaller i sötvatten med ICP-SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2016 och US EPA Method 200.8:1994. Provet är 

surgjort med 1 ml HNO3 (suprapur) per 100 ml före analys.

W-SFMS-5A

Bestämning av perfluorerade ämnen enligt metod baserad på US EPA 537 och CSN P CEN/TS 15968.

PFOS, PFHxS och PFOSA; Summan grenade och linjära rapporteras.  

Mätning utförs med LC-MS-MS.

Provet homogeniseras innan upparbetning. Om extraktet inneh åller partiklar, filtreras det innan det injiceras i instrumentet . 

PFAS, summa 11 består av PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFBS, PFHxS, PFOS och 6:2 FTS. Resultat 

som är ”mindre än” (<) ingår inte i summeringen. Resultat "mindre än" (<) betyder ej detekterbart för PFAS summa 11.

W-PFCLMS02

Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)

Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.

GC-MS TK535 N 012 som är baserade på SPIMFABs kvalitetsmanual.

PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, 

dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.

Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.

Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, 

dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen.

SVOC-OV-21

Bestämning av dioxiner och furaner enligt metod baserad på US EPA 1613B-modifierad, CSN EN 16190-modifierad. Mätning 

utförs med högupplösande GC-MS. Summa toxiska ekvivalenter enligt WHO 2005 alternativt I-TEQ. Se bilaga till rapport för 

mer information.

xW-DFHMS01A

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

LE Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå  Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030

PA Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Pardubice, V Raji 906 Pardubice - Zelene Predmesti  Tjeckien 530 02 Ackrediterad av: CAI 

Ackrediteringsnummer: 1163

PR Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Prag, Na Harfe 336/9 Prag  Tjeckien 190 00 Ackrediterad av: CAI Ackrediteringsnummer: 

1163

ST Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd  Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC 

Ackrediteringsnummer: 2030



Attachment no. 1 to the Certificate of Analysis for work order ST2134031

Sample: GV-ref   

ALS SAMPLE ID: ST2134031/ 001

Measurement results PCDD/Fs:

Sample: GV-ref   

Final extract [µl]: 60

Sample volume [ml]: 910 Injection volume [µl]: 4

Acquisition date [d.m.y]: 01.12.2021

2,3,7,8-PCDD/Fs Result Limit of Limit of ¹WHO-TEFs WHO-TEQ

Detection Quantification Upperbound

[ng/l] [ng/l] [ng/l] [ng/l]

2,3,7,8-TCDD < 0.00067 0.00067 0.0013 1 0.00067

1,2,3,7,8-PeCDD < 0.001 0.001 0.002 1 0.001

1,2,3,4,7,8-HxCDD < 0.0028 0.0028 0.0056 0.1 0.00028

1,2,3,6,7,8-HxCDD < 0.0015 0.0015 0.0029 0.1 0.00015

1,2,3,7,8,9-HxCDD < 0.0015 0.0015 0.003 0.1 0.00015

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD < 0.004 0.004 0.008 0.01 0.00004

OCDD < 0.0058 0.0058 0.012 0.0003 0.0000017

2,3,7,8-TCDF < 0.00054 0.00054 0.0011 0.1 0.000054

1,2,3,7,8-PeCDF < 0.00087 0.00087 0.0017 0.03 0.000026

2,3,4,7,8-PeCDF < 0.0015 0.0015 0.003 0.3 0.00045

1,2,3,4,7,8-HxCDF < 0.0026 0.0026 0.0053 0.1 0.00026

1,2,3,6,7,8-HxCDF < 0.0022 0.0022 0.0044 0.1 0.00022

1,2,3,7,8,9-HxCDF < 0.012 0.012 0.025 0.1 0.0012

2,3,4,6,7,8-HxCDF < 0.0039 0.0039 0.0079 0.1 0.00039

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF < 0.0013 0.0013 0.0027 0.01 0.000013

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF < 0.0017 0.0017 0.0035 0.01 0.000017

OCDF < 0.0073 0.0073 0.015 0.0003 0.0000022

WHO-TEQ from quantified 2,3,7,8-PCDD/Fs -”Lowerbound” 0

WHO-TEQ from 2,3,7,8-PCDD/Fs -„Mediumbound” 0.0025

Maximum possible WHO-TEQ -”Upperbound” 0.005

PCDDs Result [ng/l] PCDFs Result [ng/l]

Tetra-CDDs < 0.015 Tetra-CDFs < 0.02

Penta-CDDs < 0.014 Penta-CDFs < 0.024

Hexa-CDDs < 0.028 Hexa-CDFs < 0.042

Hepta-CDDs < 0.008 Hepta-CDFs < 0.0054

OCDD < 0.0058 OCDF < 0.0073

Total PCDDs < 0.07 Total PCDFs < 0.1

  ¹WHO 2005 TEF according to Van den Berg et al: Toxicological Sciences Advance Acces, 7 July 2006)

   The limit of quantification is defined as double of the detection limit.

   The limit of detection is defined as the amount of analyte producing a signal with S/N≥3.

   The value of detection limit is mentioned as the actual value at the acquisition date.

   Measurement uncertainty is expressed as a double (k=2) relative standard deviation (RSD%), and

corresponds to 95% confidence interval.

Estimation of uncertainty of each 2,3,7,8-PCDD/F congener is 30% and total WHO-TEQ is 20%.

These values were ensured by analyses of certified reference material under conditions of  internal 

reproducibility. 

 Results marked ”<” are bellow limit of detection or quantification. 

 ”Lowerbound” and ”Upperbound” are levels defined in Regulation 2017/644 and EN 1948-4.

 ”Mediumbound” is levels defined in Regulation 2017/644.
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Attachment no. 2 to the Certificate of Analysis for work order ST2134031

Sample: GV01   

ALS SAMPLE ID: ST2134031/ 002

Measurement results PCDD/Fs:

Sample: GV01   

Final extract [µl]: 60

Sample volume [ml]: 900 Injection volume [µl]: 4

Acquisition date [d.m.y]: 01.12.2021

2,3,7,8-PCDD/Fs Result Limit of Limit of ¹WHO-TEFs WHO-TEQ

Detection Quantification Upperbound

[ng/l] [ng/l] [ng/l] [ng/l]

2,3,7,8-TCDD < 0.00058 0.00058 0.0012 1 0.00058

1,2,3,7,8-PeCDD < 0.00089 0.00089 0.0018 1 0.00089

1,2,3,4,7,8-HxCDD < 0.0018 0.0018 0.0036 0.1 0.00018

1,2,3,6,7,8-HxCDD < 0.0018 0.0018 0.0035 0.1 0.00018

1,2,3,7,8,9-HxCDD < 0.0018 0.0018 0.0035 0.1 0.00018

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD < 0.0022 0.0022 0.0044 0.01 0.000022

OCDD < 0.0034 0.0034 0.0067 0.0003 0.000001

2,3,7,8-TCDF < 0.00068 0.00068 0.0014 0.1 0.000068

1,2,3,7,8-PeCDF < 0.0016 0.0016 0.0032 0.03 0.000049

2,3,4,7,8-PeCDF < 0.0016 0.0016 0.0032 0.3 0.00047

1,2,3,4,7,8-HxCDF < 0.0026 0.0026 0.0051 0.1 0.00026

1,2,3,6,7,8-HxCDF < 0.0032 0.0032 0.0065 0.1 0.00032

1,2,3,7,8,9-HxCDF < 0.0053 0.0053 0.011 0.1 0.00053

2,3,4,6,7,8-HxCDF < 0.0037 0.0037 0.0075 0.1 0.00037

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF < 0.028 0.028 0.055 0.01 0.00028

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF < 0.018 0.018 0.035 0.01 0.00018

OCDF < 0.052 0.052 0.1 0.0003 0.000016

WHO-TEQ from quantified 2,3,7,8-PCDD/Fs -”Lowerbound” 0

WHO-TEQ from 2,3,7,8-PCDD/Fs -„Mediumbound” 0.0023

Maximum possible WHO-TEQ -”Upperbound” 0.0046

PCDDs Result [ng/l] PCDFs Result [ng/l]

Tetra-CDDs < 0.013 Tetra-CDFs < 0.026

Penta-CDDs < 0.012 Penta-CDFs < 0.045

Hexa-CDDs < 0.018 Hexa-CDFs < 0.041

Hepta-CDDs < 0.0044 Hepta-CDFs < 0.11

OCDD < 0.0034 OCDF < 0.052

Total PCDDs < 0.051 Total PCDFs < 0.27

  ¹WHO 2005 TEF according to Van den Berg et al: Toxicological Sciences Advance Acces, 7 July 2006)

   The limit of quantification is defined as double of the detection limit.

   The limit of detection is defined as the amount of analyte producing a signal with S/N≥3.

   The value of detection limit is mentioned as the actual value at the acquisition date.

   Measurement uncertainty is expressed as a double (k=2) relative standard deviation (RSD%), and

corresponds to 95% confidence interval.

Estimation of uncertainty of each 2,3,7,8-PCDD/F congener is 30% and total WHO-TEQ is 20%.

These values were ensured by analyses of certified reference material under conditions of  internal 

reproducibility. 

 Results marked ”<” are bellow limit of detection or quantification. 

 ”Lowerbound” and ”Upperbound” are levels defined in Regulation 2017/644 and EN 1948-4.

 ”Mediumbound” is levels defined in Regulation 2017/644.
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Attachment no. 3 to the Certificate of Analysis for work order ST2134031

Sample: GV02   

ALS SAMPLE ID: ST2134031/ 003

Measurement results PCDD/Fs:

Sample: GV02   

Final extract [µl]: 60

Sample volume [ml]: 900 Injection volume [µl]: 4

Acquisition date [d.m.y]: 01.12.2021

2,3,7,8-PCDD/Fs Result Limit of Limit of ¹WHO-TEFs WHO-TEQ

Detection Quantification Upperbound

[ng/l] [ng/l] [ng/l] [ng/l]

2,3,7,8-TCDD < 0.00065 0.00065 0.0013 1 0.00065

1,2,3,7,8-PeCDD < 0.00098 0.00098 0.002 1 0.00098

1,2,3,4,7,8-HxCDD < 0.0028 0.0028 0.0055 0.1 0.00028

1,2,3,6,7,8-HxCDD < 0.0013 0.0013 0.0025 0.1 0.00013

1,2,3,7,8,9-HxCDD < 0.0013 0.0013 0.0025 0.1 0.00013

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD < 0.0053 0.0053 0.011 0.01 0.000053

OCDD < 0.081 0.04 0.081 0.0003 0.000024

2,3,7,8-TCDF < 0.00096 0.00096 0.0019 0.1 0.000096

1,2,3,7,8-PeCDF < 0.0012 0.0012 0.0024 0.03 0.000036

2,3,4,7,8-PeCDF < 0.0012 0.0012 0.0024 0.3 0.00036

1,2,3,4,7,8-HxCDF < 0.0029 0.0029 0.0058 0.1 0.00029

1,2,3,6,7,8-HxCDF < 0.0022 0.0022 0.0044 0.1 0.00022

1,2,3,7,8,9-HxCDF < 0.005 0.005 0.01 0.1 0.0005

2,3,4,6,7,8-HxCDF < 0.004 0.004 0.0081 0.1 0.0004

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF < 0.049 0.024 0.049 0.01 0.00049

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF < 0.022 0.022 0.043 0.01 0.00022

OCDF < 0.034 0.034 0.067 0.0003 0.00001

WHO-TEQ from quantified 2,3,7,8-PCDD/Fs -”Lowerbound” 0

WHO-TEQ from 2,3,7,8-PCDD/Fs -„Mediumbound” 0.0024

Maximum possible WHO-TEQ -”Upperbound” 0.0049

PCDDs Result [ng/l] PCDFs Result [ng/l]

Tetra-CDDs < 0.014 Tetra-CDFs < 0.036

Penta-CDDs < 0.014 Penta-CDFs < 0.033

Hexa-CDDs < 0.028 Hexa-CDFs < 0.047

Hepta-CDDs < 0.011 Hepta-CDFs < 0.097

OCDD < 0.081 OCDF < 0.034

Total PCDDs < 0.15 Total PCDFs < 0.25

  ¹WHO 2005 TEF according to Van den Berg et al: Toxicological Sciences Advance Acces, 7 July 2006)

   The limit of quantification is defined as double of the detection limit.

   The limit of detection is defined as the amount of analyte producing a signal with S/N≥3.

   The value of detection limit is mentioned as the actual value at the acquisition date.

   Measurement uncertainty is expressed as a double (k=2) relative standard deviation (RSD%), and

corresponds to 95% confidence interval.

Estimation of uncertainty of each 2,3,7,8-PCDD/F congener is 30% and total WHO-TEQ is 20%.

These values were ensured by analyses of certified reference material under conditions of  internal 

reproducibility. 

 Results marked ”<” are bellow limit of detection or quantification. 

 ”Lowerbound” and ”Upperbound” are levels defined in Regulation 2017/644 and EN 1948-4.

 ”Mediumbound” is levels defined in Regulation 2017/644.
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Attachment no. 4 to the Certificate of Analysis for work order ST2134031

Sample: GV03   

ALS SAMPLE ID: ST2134031/ 004

Measurement results PCDD/Fs:

Sample: GV03   

Final extract [µl]: 60

Sample volume [ml]: 910 Injection volume [µl]: 4

Acquisition date [d.m.y]: 01.12.2021

2,3,7,8-PCDD/Fs Result Limit of Limit of ¹WHO-TEFs WHO-TEQ

Detection Quantification Upperbound

[ng/l] [ng/l] [ng/l] [ng/l]

2,3,7,8-TCDD < 0.00061 0.00061 0.0012 1 0.00061

1,2,3,7,8-PeCDD < 0.00082 0.00082 0.0016 1 0.00082

1,2,3,4,7,8-HxCDD < 0.0018 0.0018 0.0036 0.1 0.00018

1,2,3,6,7,8-HxCDD < 0.0015 0.0015 0.003 0.1 0.00015

1,2,3,7,8,9-HxCDD < 0.0015 0.0015 0.0031 0.1 0.00015

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD < 0.0019 0.0019 0.0038 0.01 0.000019

OCDD < 0.014 0.014 0.028 0.0003 0.0000042

2,3,7,8-TCDF < 0.0006 0.0006 0.0012 0.1 0.00006

1,2,3,7,8-PeCDF < 0.0013 0.0013 0.0027 0.03 0.00004

2,3,4,7,8-PeCDF < 0.0017 0.0017 0.0035 0.3 0.00052

1,2,3,4,7,8-HxCDF < 0.0035 0.0035 0.0071 0.1 0.00035

1,2,3,6,7,8-HxCDF < 0.003 0.003 0.006 0.1 0.0003

1,2,3,7,8,9-HxCDF < 0.0067 0.0067 0.013 0.1 0.00067

2,3,4,6,7,8-HxCDF < 0.0046 0.0046 0.0093 0.1 0.00046

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF < 0.012 0.012 0.023 0.01 0.00012

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF < 0.0046 0.0046 0.0092 0.01 0.000046

OCDF < 0.035 0.035 0.069 0.0003 0.00001

WHO-TEQ from quantified 2,3,7,8-PCDD/Fs -”Lowerbound” 0

WHO-TEQ from 2,3,7,8-PCDD/Fs -„Mediumbound” 0.0023

Maximum possible WHO-TEQ -”Upperbound” 0.0045

PCDDs Result [ng/l] PCDFs Result [ng/l]

Tetra-CDDs < 0.013 Tetra-CDFs < 0.023

Penta-CDDs < 0.012 Penta-CDFs < 0.037

Hexa-CDDs < 0.018 Hexa-CDFs < 0.057

Hepta-CDDs < 0.0038 Hepta-CDFs < 0.047

OCDD < 0.014 OCDF < 0.035

Total PCDDs < 0.061 Total PCDFs < 0.2

  ¹WHO 2005 TEF according to Van den Berg et al: Toxicological Sciences Advance Acces, 7 July 2006)

   The limit of quantification is defined as double of the detection limit.

   The limit of detection is defined as the amount of analyte producing a signal with S/N≥3.

   The value of detection limit is mentioned as the actual value at the acquisition date.

   Measurement uncertainty is expressed as a double (k=2) relative standard deviation (RSD%), and

corresponds to 95% confidence interval.

Estimation of uncertainty of each 2,3,7,8-PCDD/F congener is 30% and total WHO-TEQ is 20%.

These values were ensured by analyses of certified reference material under conditions of  internal 

reproducibility. 

 Results marked ”<” are bellow limit of detection or quantification. 

 ”Lowerbound” and ”Upperbound” are levels defined in Regulation 2017/644 and EN 1948-4.

 ”Mediumbound” is levels defined in Regulation 2017/644.
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Attachment no. 1 to the Certificate of Analysis for work order ST2132960

Sample: A21GA_17 2,3-2,8   

ALS SAMPLE ID: ST2132960/ 006

Measurement results PCDD/Fs:

Sample: A21GA_17 2,3-2,8   

Final extract [µl]: 75

Sample weight [g]: 4.563 Injection volume [µl]: 4

Dry matter [%]: 32.5 Acquisition date [d.m.y]: 24.11.2021

2,3,7,8-PCDD/Fs Result Limit of Limit of ¹WHO-TEFs WHO-TEQ

Detection Quantification Upperbound

[ng/kg dw] [ng/kg dw] [ng/kg dw] [ng/kg dw]

2,3,7,8-TCDD < 0.54 0.54 1.1 1 0.54

1,2,3,7,8-PeCDD < 1.2 1.2 2.3 1 1.2

1,2,3,4,7,8-HxCDD < 1.9 1.9 3.8 0.1 0.19

1,2,3,6,7,8-HxCDD < 1.6 1.6 3.3 0.1 0.16

1,2,3,7,8,9-HxCDD < 1.6 1.6 3.2 0.1 0.16

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD < 3 3 6.1 0.01 0.03

OCDD < 54 27 54 0.0003 0.016

2,3,7,8-TCDF < 0.61 0.61 1.2 0.1 0.061

1,2,3,7,8-PeCDF < 1.1 1.1 2.2 0.03 0.033

2,3,4,7,8-PeCDF < 1.2 1.2 2.3 0.3 0.35

1,2,3,4,7,8-HxCDF < 1.3 1.3 2.6 0.1 0.13

1,2,3,6,7,8-HxCDF < 1 1 2.1 0.1 0.1

1,2,3,7,8,9-HxCDF < 2 2 3.9 0.1 0.2

2,3,4,6,7,8-HxCDF < 1.5 1.5 3.1 0.1 0.15

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF < 44 22 44 0.01 0.44

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF < 27 27 54 0.01 0.27

OCDF < 3.5 3.5 6.9 0.0003 0.001

WHO-TEQ from quantified 2,3,7,8-PCDD/Fs -”Lowerbound” 0

WHO-TEQ from 2,3,7,8-PCDD/Fs -„Mediumbound” 2

Maximum possible WHO-TEQ -”Upperbound” 4

PCDDs Result [ng/kg dw] PCDFs Result [ng/kg dw]

Tetra-CDDs < 12 Tetra-CDFs < 23

Penta-CDDs < 16 Penta-CDFs < 31

Hexa-CDDs < 19 Hexa-CDFs < 21

Hepta-CDDs < 6.1 Hepta-CDFs < 89

OCDD < 54 OCDF < 3.5

Total PCDDs < 110 Total PCDFs < 170

  ¹WHO 2005 TEF according to Van den Berg et al: Toxicological Sciences Advance Acces, 7 July 2006)

   The limit of quantification is defined as double of the detection limit.

   The limit of detection is defined as the amount of analyte producing a signal with S/N≥3.

   The value of detection limit is mentioned as the actual value at the acquisition date.

   Measurement uncertainty is expressed as a double (k=2) relative standard deviation (RSD%), and

corresponds to 95% confidence interval.

Estimation of uncertainty of each 2,3,7,8-PCDD/F congener is 30% and total WHO-TEQ is 20%.

These values were ensured by analyses of certified reference material under conditions of  internal 

reproducibility. 

 Results marked ”<” are bellow limit of detection or quantification. 

 ”Lowerbound” and ”Upperbound” are levels defined in Regulation 2017/644 and EN 1948-4.

 ”Mediumbound” is levels defined in Regulation 2017/644.
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Attachment no. 2 to the Certificate of Analysis for work order ST2132960

Sample: A21GA_18 0,0-0,3   

ALS SAMPLE ID: ST2132960/ 007

Measurement results PCDD/Fs:

Sample: A21GA_18 0,0-0,3   

Final extract [µl]: 75

Sample weight [g]: 5.036 Injection volume [µl]: 4

Dry matter [%]: 92.9 Acquisition date [d.m.y]: 24.11.2021

2,3,7,8-PCDD/Fs Result Limit of Limit of ¹WHO-TEFs WHO-TEQ

Detection Quantification Upperbound

[ng/kg dw] [ng/kg dw] [ng/kg dw] [ng/kg dw]

2,3,7,8-TCDD < 0.81 0.81 1.6 1 0.81

1,2,3,7,8-PeCDD < 1.5 1.5 2.9 1 1.5

1,2,3,4,7,8-HxCDD < 1.7 1.7 3.4 0.1 0.17

1,2,3,6,7,8-HxCDD < 1.4 1.4 2.9 0.1 0.14

1,2,3,7,8,9-HxCDD < 1.4 1.4 2.7 0.1 0.14

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD < 1.6 1.6 3.1 0.01 0.016

OCDD < 1.9 1.9 3.8 0.0003 0.00058

2,3,7,8-TCDF < 0.74 0.74 1.5 0.1 0.074

1,2,3,7,8-PeCDF < 1.1 1.1 2.1 0.03 0.032

2,3,4,7,8-PeCDF < 1.2 1.2 2.3 0.3 0.35

1,2,3,4,7,8-HxCDF < 1.1 1.1 2.1 0.1 0.11

1,2,3,6,7,8-HxCDF < 0.86 0.86 1.7 0.1 0.086

1,2,3,7,8,9-HxCDF < 1.6 1.6 3.2 0.1 0.16

2,3,4,6,7,8-HxCDF < 1.2 1.2 2.5 0.1 0.12

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF < 1.4 1.4 2.7 0.01 0.014

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF < 1.9 1.9 3.9 0.01 0.019

OCDF < 1.5 1.5 3 0.0003 0.00045

WHO-TEQ from quantified 2,3,7,8-PCDD/Fs -”Lowerbound” 0

WHO-TEQ from 2,3,7,8-PCDD/Fs -„Mediumbound” 1.8

Maximum possible WHO-TEQ -”Upperbound” 3.7

PCDDs Result [ng/kg dw] PCDFs Result [ng/kg dw]

Tetra-CDDs < 18 Tetra-CDFs < 28

Penta-CDDs < 20 Penta-CDFs < 30

Hexa-CDDs < 17 Hexa-CDFs < 17

Hepta-CDDs < 3.1 Hepta-CDFs < 5.5

OCDD < 1.9 OCDF < 1.5

Total PCDDs < 60 Total PCDFs < 82

  ¹WHO 2005 TEF according to Van den Berg et al: Toxicological Sciences Advance Acces, 7 July 2006)

   The limit of quantification is defined as double of the detection limit.

   The limit of detection is defined as the amount of analyte producing a signal with S/N≥3.

   The value of detection limit is mentioned as the actual value at the acquisition date.

   Measurement uncertainty is expressed as a double (k=2) relative standard deviation (RSD%), and

corresponds to 95% confidence interval.

Estimation of uncertainty of each 2,3,7,8-PCDD/F congener is 30% and total WHO-TEQ is 20%.

These values were ensured by analyses of certified reference material under conditions of  internal 

reproducibility. 

 Results marked ”<” are bellow limit of detection or quantification. 

 ”Lowerbound” and ”Upperbound” are levels defined in Regulation 2017/644 and EN 1948-4.

 ”Mediumbound” is levels defined in Regulation 2017/644.
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Sammanfattning 

På uppdrag av Salem kommun har Norconsult AB upprättat denna utredning kring förutsättningarna för 

omledning av Flatenbäcken till planerad dagvattendamm och översilningsyta vid Västra Garnudden. 

Utredningens syfte är att undersöka möjligheten för en ny dikessträckning från befintligt dike till planerad 

damm. Detta för att se vilka lösningar som är möjliga för att få ut vatten på en tillräckligt hög nivå till 

dagvattendammen och slutligen efterföljande översilningsyta. Inloppet till dammen bör ligga på minst +18,3 

m.ö.h. för att dagvatten ska kunna sila ut över markytan efter att ha passerat dammen. 

Sträckningen för det nya diket som utretts tar ca 60 m2 anspråk av Tunadals kolonilottsförenings mark, där ca 

20 m2 består av befintliga planteringar och pallkragar se Figur 1 för sträckning. Det nya dikesalternativet kräver 

en höjning av befintligt dike och att trummor anläggs under Garnuddsvägen för att avleda vattnet mot 

dagvattendammen. Utredningen visar att omledning av diket enligt Bilaga 1.1 är tekniskt genomförbar. I teorin 

har föreslaget dike kapacitet att avleda medelhögvattenflödet på 230 l/s till dagvattendammen. I praktiken kan 

den föreslagna dikeslutningen, som är mycket liten vara svår att anlägga med jämn lutning. Detta då det är ett 

stort ansvar för entreprenören vid anläggandet att få till jämn lutning, samt ett stort ansvar på kommunen för 

drift och underhåll av diket som kommer vara viktigt för att säkerställa dikets kapacitet behålls över tid.  Den 

nya dikessträckningen och justering av befintligt dike innebär vattenverksamhet, vilket medför anmälan för 

vattenverksamhet och troligtvis tillstånd. Kostnaden för anläggande av ny dikessträckning och justering av 

befintligt dike uppskattas till 319 743 kr.  
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1 Inledning 

På uppdrag av Salem kommun har Norconsult upprättat denna förenklade utredning kring förutsättningarna för 

omledning av Flatenbäcken till planerad dagvattendamm och översilningsytan. 

1.1 Syfte 

Syftet med utredningen är att undersöka möjligheten för en ny sträckning av Flatenbäcken fram till planerad 

dagvattendamm. Detta för att se vilken dikesutformning som är möjlig för att få ut vatten på en tillräckligt hög 

nivå till området kring den planerade dammen och översilningsytan. 

Den nya sträckningen ska göra så litet intrång som möjligt på befintligt kolonilottsområde norr om 

Garnunddsvägen samt undvika dragning i skog med högt naturvärde söder om Garnuddsvägen. Sträckningen 

för utredning av det nya diket är enligt Figur 1. 

 
  

 

 

Teckenförklaring 

1. Befintligt utlopp från ledningssystem till dike 

2. Omledning från befintligt dike  

3. Vägtrummor under Garnuddsvägen 

4. Inlopp dagvattendamm 

Orange område. Pallkragar närmst dike, inmätta  

Grönt område. Skog med högt naturvärde, ungefärlig utbredning 

Figur 1.Översiktlig omledning av föreslagen dikessträckning. 
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2 Förutsättningar 

2.1 Underlag 

• Befintliga ledningar genom Ledningskollen 

• Inmätningar genomförda av Norconsult AB (2020-08-10 och 2022-04-25) 

• Baskarta i dwg 

• PM Konsekvensbeskrivning Garnuddsvägen (2022-03-28) 

• Flödesdata från SMHI, mottaget från Ekologigruppen  

 

2.2 Förutsättningar 

En förutsättning för att dagvattnet ska kunna sila ut över markytan efter att ha passerat dammen är att inloppet 

ligger som lägst på nivå +18,3 m.ö.h., enligt möte mellan Salems kommun och Ekologigruppen (2020-05-14).  

Enligt flödesstatik från SMHI (1981–2010) är medelvattenflödet 40 l/s och medelhögvattenflödet 230 l/s. I 

denna utredning har antagandet att lämplig dikesutforming bör ha en kapacitet på 230 l/s till dammen. 

2.3 Befintliga dikesförhållanden 

Det befintliga diket, enligt Figur 1 har höjder och lutningar enligt följande: 

• Utloppet vid punkt 1 har höjden +18,8 m 

• Befintlig nivå dikesbotten vid punkt 2 har höjden +18,18 m. 

Detta medför en genomsnittlig dikeslutning på ca 0,37% mellan punkt 1 och 2.  

Utifrån inmätningar på befintligt dike kan ungefärlig dikessektion utläsas. Den varierar något längst med 

sträckan men en genomsnittlig sektion redovisas i tabell 1.  

Befintligt dike beräknas med Mannings formel ha en genomsnittlig flödeskapacitet på 305 l/s mellan punkt 1 

och 2, vilket är mer än medelhögvattenflödet.  

 

Tabell 1. Befintlig dikessektion uppströms 

 

 

 

 

Bottenbreddd 1 m 

Dikesdjup 0,75 m 

Maximalt vattendjup 0,3 m 

Släntlutning 1:2 

Dikeslutning 3,7 ‰ 
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3 Nytt dikesalternativ 

Nytt dikesalternativ går öster om befintliga kolonilotter och korsar därefter Garnuddsvägen. För att kunna 

avleda dagvatten till dammen måste befintlig dikesbotten uppströms justeras och vägen höjas upp vid 

anläggning av trumma. Dikesutformningen tar kolonilottsföreningens nordöstra hörn i anspråk och enstaka 

pallkragar behöver flyttas. Området som utgör befintliga pallkragar och planteringar som påverkas är ungefär 

20 m2 och det totala intrånget mellan punkt 2 och 3 är ungefär 60 m2 för dikets utbredning. Den nya 

dikessträckningen och justering av befintligt dike innebär vattenverksamhet, vilket medför anmälan för 

vattenverksamhet och troligtvis tillstånd.  

 

3.1 Dagvattenhantering 

Ett nytt dike föreslås att anläggas enligt sträckning i Bilaga 1.1, och dagvattnet föreslås att ledas under 

Garnuddsvägen via två nya vägtrummor med dimension 500 mm. För att få ut dagvattnet i inloppet på 

dammen på +18,3 m.ö.h. måste befintlig dikesbotten höjas uppströms mellan punkt 1 och 2. 

Mellan punkt 2 och 4 har en dikselutning på 2 ‰ föreslagits. Detta medför att bottennivån vid punkt 2 höjs  

från +18,18 till +18,57. Dikessektionen mellan punkt 2 och 4 föreslås utföras enligt Tabell 2 och Figur 2.  

Tabell 2. Föreslagen typsektion för dike mellan punkt 2 och 4. 

 

 

 

 

  

Föreslagen dikessektion och omledning har dike beräknas med Mannings formel ha en genomsnittlig 

flödeskapacitet på 260 l/s. 

 

Figur 2.Föreslagen typsektion omledning dike 

 

Se Bilaga 2.1 för Tvärsektioner på föreslaget dike.  

För att avleda flödet på 230 l/s (se avsnitt 2.2) föreslås att två 500 mm trummor anläggs under 

Garnuddsvägen vid punkt 3. Jordtäckningen föreslås att vara 600 mm vilket innebär att vägen kommer att 

behövas höjas till en nivå på ca +19,6 m.ö.h. från befintliga ca +19,1 m.ö.h. Eventuellt skulle jordtäckningen 

kunna minskas beroende på överbyggnadens tjocklek och trafikbelastning.  

Bottenbredd 1 m 

Maximalt vattendjup 0,3 m 

Dikesdjup 0,4 m 

Släntlutning 1:3 

Dikeslutning 2 ‰ 
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Befintligt dike har beräknats ha flödeskapaciteten 305 l/s, vilket är mer än föreslaget dike som är 

dimensionerat efter medelvattenflödet 260 l/s. Det befintliga diket föreslås vara kvar och skärmas av med 

förslagsvis en tvärvall för att möjliggöra en bräddning vid höga flöden.  

3.2 Uppströms påverkan 

I alternativet föreslås en höjning av det befintliga dikets botten och därmed en minskning av den befintliga 

dikeslutningen. Minskning av lutningen på diket medför att flödeskapaciteten reduceras. När bottennivån i 

punkt 2 höjs från +18,18 till +18,57 medför det att den genomsnittliga bottennivån från punkt 1 till punkt 2 har 

en lutning på 0,14%. För att kompensera flödesförlusten föreslås att dikesbottenbredden breddas. När 

bottennivån höjs kommer bottenbredden automatiskt bli bredare och där den inte automatiskt får tillräckligt 

stor bottenbredd, föreslås att diket grävs något bredare. Typsektion för diket mellan punkt 1 och 2 föreslås 

enligt tabell 3 och Figur 3.  

Tabell 3. Föreslagen typsektion punkt 1-2 justering dike uppströms 

 

 

 

 

Justering uppströms dike beräknas få en genomsnittlig flödeskapacitet på 360 l/s mellan punkt 1 och 2.  

 

Figur 3.Föreslagen typsektion justering dike uppströms 

 

Se Bilaga 2.1 för Tvärsektioner på föreslaget dike.  

 

  

Bottenbreddd 2,2 m 

Maximalt vattendjup 0,3 m 

Dikesdjup 0,6 m 

Släntlutning 1:2 

Dikeslutning 1,4 ‰ 
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3.3 Kostnadsuppskattning 

En uppskattning av kostnaderna för anläggningen av föreslaget dike presenteras i Tabell 4. 

Tabell 4. Kostnadsuppskattning. 

Post Mängd Á-pris Kostnad [kr] 

Jordschakt för dike, Fall B 490 m3 294 144 060 

Jordschakt för vägtrumma, Fall B 6 m3 288 1 728 

Vägtrummor 500 mm, plast  24 m 732 17 568 

Fyllning dike, Fall B  80 m3 333 26 640 

Grässådd dike 2100 m2 3 6 300 

Ledningsbädd vägtrummor 46 m2 342 15 732 

Kringfyllning vägtrummor 18 m3 114 2 052 

Materialavskiljande lager vägtrummor 70 m3 25 1 750 

Återställande vägöverbyggnad med nytt slitlager 50 m2 800 40 000 

Projektering och byggledning (15%) - - 38 375 

Oförutsedda kostnader (10%) - - 25 538 

Totalt - - 319 743 

 

Samtliga massor för schakt och fyll har antagits till Fall B i kostnadskalkylen. Är massornas kvalitet av bra 

kvalitet kan 80 m3 schakt ändras till Fall A och återanvändas som fyllning för diket, vilket medför en lägre 

kostnad.   
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4 Slutsats 

Utloppet från ledningssystemet till det befintliga diket ligger idag på +18,8 m.ö.h. Gällande förutsättning för 

utredningen var att diket skulle ha en vattengång på +18,3 m.ö.h vid damminloppet. Förutsättningarna medför 

en dikeslutning på 0,2%. Generellt brukar dikeslutningar rekommenderas att inte understiga 0,5%m vilket det 

gör i ovanstående förslag, något som kan vara svårt att anlägga i praktiken. Generellt brukar dikeslutningar 

rekommenderas att inte understiga 5 ‰. Det är svårt att anlägga ett dike med lite fall, samt framtida erosion 

och sedimentsamlingar kan göra fallet ännu sämre. Det åligger därmed ett stort ansvar på entreprenörer vid 

anläggandet av diket för att få till jämn lutning, men också ett stort ansvar på kommunen för skötsel och drift 

av diket och dammen.  

Utredningen visar att den nya dikesdragningen är tekniskt möjlig i teorin för att avleda medelhögvattenflödet 

på 230 l/s till dagvattendammen och slutligen översilningsytan. I kapacitetsberäkningarna för diket har 

dammens eventuella uppdämningsnivå ej tagits hänsyn till, det vill säga den nivån som vattenytan i dammen 

kan stiga till. I sådant fall fungerar dikessystemet inte med självfall utan med trycknivåer. Om dammen skulle 

dämmas kan vatten tryckas upp i dikessystemet och hur stor uppströms påverkan det skulle bli samt hur det 

påverkar trycknivåerna utreds i nästa skede.  
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BESLUT 
  

1 (3) 
  
Datum 
2021-03-30 
  

Beteckning 
501-70487-2020 
  

 
Enheten för natur- och viltärenden 
Mattias Jansson 
 

  

  Salems kommun 
Miljö- och samhällsbyggnad 
Cecilia Törning 
 
info@salem.se 

 

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats 
Länsstyrelsen Stockholm 
Box 22067 
104 22  STOCKHOLM 

Regeringsgatan 66 010-223 10 00 
Fax 
010-223 11 10  

stockholm@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/stockholm 
 

 

Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet 
"Anläggningar för rekreation vid Garnuddens nya våtmark" 
i Salems kommun 

(Salems kommuns beteckning PEX/2019:17) 

Beslut 
Med stöd av 1 § förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårds-
projekt beslutar Länsstyrelsen att bevilja statligt bidrag med 750 000 kronor till 
följande lokala naturvårdsprojekt: 
 
Projektets namn Beviljat 

statsbidrag (kr) 
Andel av 
totalkostnad 

Slutdatum 

Anläggningar för rekreation vid 
Garnuddens nya våtmark 

750 000 50 % 2024-12-31 

 
För beslutet gäller nedan angivna generella villkor. 

Utbetalning av bidrag 
75 % av bidraget utbetalas medan projektet pågår, resterande belopp utbetalas efter 
att projektet har avslutats och slutredovisats till Länsstyrelsen. Bidraget utbetalas till 
kommunens bankgirokonto 210-9569 med texten ”21131, LONA” enligt följande: 
 
I samband med detta beslut (75 % av bidraget):  562 500 kr  
Efter slutrapportering (25 %):  187 500 kr  
Summa 750 000 kr 
 
Länsstyrelsen kommer att besluta om bidragets slutliga storlek när slutrapporten 
har lämnats in. Faktiska utgifter samt kostnad för arbetstid (även ideell) ska kunna 
verifieras på begäran av Länsstyrelsen. Om villkoren för beslutet inte uppfylls kan 
Länsstyrelsen kräva att det utbetalade bidraget helt eller delvis återbetalas. 

Bakgrund 
Salems kommun har ansökt om 750 000 kronor i statligt bidrag till det lokala 
naturvårdsprojektet ”Anläggningar för rekreation vid Garnuddens nya våtmark”.  
 

mailto:info@salem.se
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Datum 
2021-03-30 
  

Beteckning 
501-70487-2020 
  

 
Projektet ska utföra anläggningar för tillgänglighet och rekreation i ett område intill 
Garnuddens naturreservat, där våtmarksåtgärder också görs som kompensation för 
exploatering av våtmark. Inom det lokala naturvårdsprojektet ska anläggas en 
tillgänglighetsanpassad stig, spänger/broar, en brygga/plattform för naturpedagogik, 
sittplatser samt entréer. Området ska också skyltas med information om dess 
naturvärden. 
 
Utöver bidraget finansieras projektet av Salems kommun. 

För beslutet gäller följande generella villkor: 
1. Bidraget får endast användas för de åtgärder som anges i detta beslut, med 

ändamål enligt ansökan. 

2. Fleråriga projekt ska redovisas i en verksamhetsrapport i Naturvårdsverkets 
LONA-databas senast 1 mars varje år. En pdf-utskrift av rapporten ska 
lämnas in till Länsstyrelsen. 

3. Förändringar i projektet ska godkännas av Länsstyrelsen, t.ex. förlängning av 
projekttiden. 

4. I alla dokument som framställs inom projektet ska det tydligt framgå att statliga 
bidrag till lokal naturvård ingår som medfinansiering, och Naturvårdsverkets 
logotyp "LONA" ska användas. Detta gäller böcker, rapporter, broschyrer, 
informationstavlor, pressmeddelanden, hemsidor m.m. Logotypen kan beställas 
från Länsstyrelsen. 

5. Projektet ska vara genomfört senast 2024-12-31. Efter godkännande av Läns-
styrelsen kan slutdatum förlängas upp till fyra år från projektbeslutet, längst till 
2025-03-30. 

6. Projektet ska slutrapporteras i databasen LONA-registret senast tre månader 
efter genomförande, varvid slutrapporten också ska skrivas ut från databasen, 
undertecknas samt, inklusive bilagor, lämnas in till Länsstyrelsen. 

Resultat som avses nås i projektet 
Åtgärd 1 Detaljerade projekteringshandlingar tas fram för stigar, spänger, 

broar m.m. Handlingarna tas fram utifrån befintlig systemhandling. 

Åtgärd 2 Anläggande av promenadstig med kompletterande spänger och broar 
där det är blött och över Flatenbäcken. Anläggningsarbetet föregås 
av röjning och eventuell gallring av träd. 

Åtgärd 3 Anläggande av brygga/plattform av trä intill damm, för att 
tillgängliggöra vattnet och bl.a. underlätta för naturpedagogik. 

Åtgärd 4 Inköp, utplacering och montering av 3 tillgänglighetsanpassade 
parksoffor, samt 3 sittstockar. 
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Datum 
2021-03-30 
  

Beteckning 
501-70487-2020 
  

 
Åtgärd 5 Framtagande av 3 skyltar för att förmedla platsens naturvärden: 

Illustrationer, text, layout samt tillverkning och montering. Skyltarna 
ska även vara tillgängliga för människor med synnedsättning. 

Åtgärd 6 Framtagande av en skötselplan för anläggningarna. 

Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen bedömer att projektet uppfyller kraven i förordningen. Projektet syftar 
till att ta fram underlag för naturvård/friluftslivsåtgärder (kategori 2), vårda och 
förvalta ett naturområde (kategori 4) och att sprida information om natur och friluftsliv 
(kategori 6). Projektet bidrar till att uppfylla miljömålet God bebyggd miljö. 
 
Åtgärderna är med hänsyn till projektets totalkostnad relevanta för att uppfylla de 
resultat som avses i projektet. 

Övriga upplysningar 
Föreliggande beslut avser ett preliminärt bidrag. Slutligt bidrag fastställs enligt 11 
och 12 §§ förordningen om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. 
 
Enligt 14 § förordningen får Länsstyrelsens beslut inte överklagas. 
 
Länsstyrelsens prövning av ansökan omfattar endast bestämmelserna i förord-
ningen om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Krävs samråd, dispens, 
anmälan, tillstånd eller avtal enligt annan lagstiftning för genomförandet av 
projektet, måste kommunen ansöka om detta i särskild ordning.  
 
Information om bidrag till lokala naturvårdsprojekt och förordningen finns på 
Naturvårdsverkets webbplats www.naturvardsverket.se.  
  
 
 
Beslutet har fattats av enhetschef Sara Sundin med miljöhandläggare Mattias 
Jansson som föredragande. 
 
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 
 

Bilaga 
1. Karta 
2. Illustration av åtgärder 
 
Kopia till 
cecilia.torning@salem.se 
johanna.henningsson@salem.se 

http://www.naturvardsverket.se/
mailto:cecilia.torning@salem.se
mailto:johanna.henningsson@salem.se
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Förslag 
till ny 

Totalram

Budget Prognos Budget Budget Budget Avvikelse 
uppräknad 

totalram mot 
utfall & 

budgetram

Kommentar Kontaktperson

Västra Garnudden - Exploateringsredovisning ramar 2021-20242022 2022 2023 2024 2025
Uppdaterad 2022-

03-21

VA  2511-6512-865

Intäkter
31221 Ansl.avg redovisas i VA-
verkets driftbudget 0

Senad Palic (VA)

Summa intäkter 0 0 0 0 0 0

Kostnader
6184 Projektering 1 −90 −90
6182 VA-utbyggnad −13 517 −11 330 −6 759 −6 759
6183 Marklösen/lantmäteri 
7450 Projektledare −1 360 −680 −680
7450 Övriga konsultkostnade 
(utredningar)

0 0
Summa kostnader −14 967 −11 330 0 −7 529 −7 439 0

VA netto −14 967 −11 330 0 −7 529 −7 439 0

Gata 21110-73052-249
Intäkter
LONA bidrag 750 250

Summa intäkter 750 0 0 250 0 0

Kostnader
6185 Projektering −10 −10 Linda Brander (Gata)
6181 Gator och belysning −1 500 −4 360 −750 −750 Linda Brander (Gata)

Summa kostnader −1 510 −4 360 0 −760 −750 0

Gata netto −760 −4 360 0 −510 −750 0

Mark som ska säljas 2910
Intäkter 

31211 Gatukostnadsersättning 0
Sonia Khan (PEX) och 
Linda Brander (Gata)

3721 Tomtförsäljning 0 0 Sonia Khan (PEX)

Summa intäkter 0 0 0 0 0 0

Kostnader  
6183 Lantmäterikostnader investering
4031 Inköp av exploateringsmark, 
omsättningstillgång

−200 0 −200
Summa kostnader −200 0 0 0 −200 0 Sonia Khan (PEX)
Mark netto −200 0 0 0 −200 0

Totala intäkter 750 0 0 250 0
Totala kostnader −16 677 −15 690 0 −8 289 −8 389
Totalt netto −15 927 −15 690 0 −8 039 −8 389
1) Inklusive överföringar av 
budgetavvikelser från 2019Driftredovisning pr 1511
Intäkter 
31333 Planavgift, ej momspl
31134 Planbeskedsavgift, ej momspl
31136 Mbk-Avgifter, ej momspl
3197 Mbk-Avtal, momspl 0 0 0 0 0 0

Kostnader  

7220 - Övrig annonsering
7450 - Övr konsultkostnader −1 500 −408 Jonas Hanifi (PEX)
Summa kostnader −1 500 0 −408 0 0 0
Totalt netto av driftredovisning −1 500 0 −408 0 0 0

Total redovisning inkl. exploatering, investering och driftredovisning
Totala intäkter 750 0 0 250 0 0
Totala kostnader −18 177 −15 690 −408 −8 289 −8 389 0
Totalt netto av exploatering, investering- och driftredovisning−17 427 −15 690 −408 −8 039 −8 389 0



2022-06-15

Dnr PEX/2019:17

Undersökning av miljöpåverkan enligt MB 6
kap. 5 §

Detaljplan för UTTRINGE 1:12 m.fl. (Västra Garnudden),

plan nr 80-81

________________________________________________________________
PLANENS SYFTE

Detaljplanen syftar till att möjliggöra anläggandet av en våtmark och dagvattendamm i anslutning till

Garnuddens friluftsområde och naturreservat.

___________________________________________________________________________
BERÖRDA FASTIGHETER

UTTRINGE 1:12 och UTTRINGE 1:187
_________________________________________________________________________________________________________________

BERÖRT OMRÅDE

1



2022-06-15

Dnr PEX/2019:17

UNDERSÖKNINGENS SYFTE

Undersökningen genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra
betydande miljöpåverkan (BMP), där undersökningen är en analys som leder fram till
ställningstagandet om en strategisk miljöbedömning ska göras och en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) behöver tas fram för en plan eller ej. För en plan som kan antas innebära betydande
miljöpåverkan skall enligt 4 kap. 34 § Plan- och bygglagen (2010:900) en strategisk miljöbedömning
göras och en MKB tas fram.

Checklistan ska också användas till att identifiera frågor som bör utredas vidare i planarbetet, trots
att planens genomförande inte bedöms innebära betydande miljöpåverkan.

FÖRSTA UNDERSÖKNINGEN
Den 31 maj 2019 gjorde bygg- och miljöenheten och plan- och exploateringsenhetens sammantaget
bedömningen att en strategisk miljöbedömning inte är nödvändig då detaljplanen förväntas förbättra
de lokala naturvärdena samt kunna säkerställa att dagvatten inte kommer påverka vattenkvaliteten i
ytvattenförekomsten Uttran (områdets recipient) negativt. Den 2 september 2019 meddelade
Länsstyrelsen att de delade kommunens uppfattning.

REVIDERAD UNDERSÖKNING
Under detaljplaneskedet har kommunen tagit fram en miljöteknisk markundersökning som
kompletterats efter inkomna yttrande från samrådet.

Den miljötekniska utredningen visade inga indikationer eller övriga signifikanta faktorer som tyder på
risk avseende spridning av föroreningsämnen till recipienten som skulle innebära fara för människor,
djur eller natur i samband med anläggandet av dammen. Tvärtom bedöms åtgärderna i planförslaget
kunna rena vattnet som når Uttran via Flatenbäcken.

En kombination av dagvattendamm med efterföljande sumpmark bedöms kunna förbättra
reningseffekten av eventuellt inläckande förorenat vatten.

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING
Bygg- och miljöenheten och plan- och exploateringsenhetens sammantagna bedömning är att en
strategisk miljöbedömning inte är nödvändig. Planen förväntas förbättra de lokala naturvärdena samt
kunna säkerställa att dagvatten inte kommer påverka vattenkvaliteten i ytvattenförekomsten Uttran
(området recipient) negativt. Salems kommun fattar därmed beslut om att en strategisk
miljöbedömning inte krävs för berörd detaljplan.

Jonas Hanifi Douglas Lindström

Planarkitekt Bygg- och miljöchef
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GÄLLANDE REGLERINGAR OCH SKYDDSVÄRDEN

FÖRORDNANDEN/SKYDD
Påverkan Betydande påverkan

Berör planen: Ja Nej Kommentar Ja Nej

3-4 kap MB hushållningsbestämmelser,
riksintressen

x x

7 kap MB (Naturreservat, strandskydd, biotopskydd
m.m.)

x Strandskyddet är upphävt och
föreslås vara upphävt inom delar av
detaljplanen

Artskyddsförordningen x x

Kulturreservat, byggnadsminnen eller fornminnen
(kulturminneslagen m.fl.)

x x

Internationella konventioner (NATURA 2000) x x

Riksintresse för järnväg x x

RIKSINTRESSE FÖR NATURVÅRD, KULTURMINNESVÅRD OCH RÖRLIGT FRILUFTSLIV
Påverkan Betydande påverkan

Kommer planen att beröra: Ja Nej Kommentar Ja Nej

område av riksintresse för naturvården x x

område av riksintresse för kulturminnesvården x x

område av riksintresse för det rörliga friluftslivet x x

område av riksintresse för skyddade vattendrag x x
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HÖGT NATURVÄRDE
Påverkan Betydande påverkan

Kommer planen att beröra: Ja Nej Kommentar Ja Nej

Natur (nyckelbiotop, större opåverkade område,
naturminne, ekologisk känslighet, större träd)

x x

Naturområde med regional vikt (RUFS) x x

Friluftsliv x x

område vilket anses ekologiskt känsligt (enligt
kommunens översiktsplan).

x x

Gröna samband/strukturer x Till det bättre x

EFFEKTER PÅ MILJÖN

MARK
Påverkan Betydande påverkan

Kan planens genomförande orsaka: Ja Nej Kommentar Ja Nej

instabilitet i markförhållandena eller de geologiska
grundförhållandena; risk för skred, ras etc

x Jordarten består främst av torv x

skada eller förändring av någon värdefull geologisk
formation

x Inga kända geologiska formationer
finns inom området.

x

risk för erosion x x

Har området tidigare använts som tipp,
uppfyllnadsplats, industrimark eller dylikt varvid
miljö- och hälsofarliga ämnen kan finnas lagrade i
marken?

x Strax intill planområdet finns en
gammal upplagsyta som under
1960-talet anlades för att lagra
Salem kommuns egna schaktmassor
och snö. Under 1980-talet användes
ytan för upplag av avfall från
parkverksamhet och eldning av ris.
Ytan användes även för upplag av
schaktmassor, främst rena massor,
men även vissa orena massor.

Eventuellt tidigare har det på
upplagsytan bland annat förekommit
olovlig tippning samt eldning  av
hushålls-, bygg- och rivningsavfall
samt grovsopor.  Enligt uppgifter
från allmänheten har bränder
tidigare förekommit inom
upplagsytan vid Västra Garnudden.

Under slutet på 1980-talet lagrades
vissa orena massor på ytan. Enligt
uppgifter från allmänheten har
bränder tidigare förekommit inom
upplagsytan vid Västra Garnudden.
Därefter togs beslut att tippning och
bränning inte skulle få förekomma

x
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på ytan och att endast upplag av
rena massor skulle vara tillåtet.

Samma år beslutades att tippning
och bränning av avfall inte skulle få
förekomma på ytan, utan endast
upplag av rena schaktmassor såsom
sten, grus, sand, jord och lera.

År 1990 utfördes en en översiktlig
provtagning av ytan som visade att
ingen urlakning av metaller sker från
materialet. Dock låga halter av
petroleumkolväten.

Fram till runt 1970 använde Salems
kommun ett mindre
avloppsreningsverk vid korsningen
Bintebovägen/Garnuddsvägen.

Strax norrut har även funnits en
mindre fabrik som tillverkat tvätt-
och rengöringsmedel på platsen.
Både det gamla
avloppsreningsverket och den gamla
fabriken är utpekade av
Länsstyrelsen som potentiellt
förorenade områden.

LUFT OCH KLIMAT
Påverkan Betydande påverkan

Kan planens genomförande medföra: Ja Nej Kommentar Ja Nej

försämring av luftkvalitén x x

obehaglig lukt x x

förändring i luftrörelser, luftfuktighet, temperatur
eller klimat (regionalt eller lokalt)

x x

VATTEN
Påverkan Betydande påverkan

Kan planens genomförande medföra: Ja Nej Kommentar Ja Nej

risk för översvämning av extrema skyfall såsom
100-årsregn eller mer

x x

förändringar av grundvattenkvalitén x På lång sikt en förbättring av
grundvattenkvaliitén och en
uppfyllelse av miljökvalitetsmålen.

x

förändringa av flödesriktning för grundvattnet x x

minskning av vattentillgången för någon grund-,
eller ytvattentäkt

x x

förändrade infiltrationsförhållanden, i avrinning
eller dräneringsmönster med risk för

x x
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översvämning/uttorkning

förändringar i ytvattenkvalitén x På lång sikt en förbättring och
uppfyllelse av miljökvalitetsmålen.

x

VEGETATION
Påverkan Betydande påverkan

Kan planens genomförande medföra: Ja Nej Kommentar Ja Nej

Förändringar i antalet eller sammansättningen av
växtarter eller växtsamhällen

x På sikt kommer ev ingrepp gynna och
förstärka områdets ekologi

x

minskning i antal av någon unik, sällsynt eller hotad
växtart eller växtsamhälle

x x

DJURLIV
Påverkan Betydande påverkan

Kan planens genomförande medföra: Ja Nej Kommentar Ja Nej

Förändringar av antalet eller sammansättning av
djurarter i området (däggdjur, fåglar, reptiler,
skaldjur eller insekter)

x På sikt kommer ev ingrepp gynna och
förstärka områdets ekologi

x

en barriäreffekt för djurens förflyttningar och
rörelser

x På sikt kommer ev ingrepp gynna och
förstärka

x

STADS- OCH LANDSKAPSBILD
Påverkan Betydande påverkan

Kan planens genomförande medföra: Ja Nej Kommentar Ja Nej

en förändring av utsikt, landskapsbild eller stadsbild x Inom området där
dagvattendammen anläggs kommer
en förändring av landskapsbilden ske
i och med att träd tas ned.

x

barriäreffekter (vägar, järnvägar, nivåskillnader etc) x x

MILJÖPÅVERKAN FRÅN OMGIVNINGEN
Påverkan Betydande påverkan

Ja Nej Kommentar Ja Nej

Kan befintlig miljöstörande verksamhet i
omgivningen ha negativ inverkan på projektet?

x x

EFFEKTER PÅ HÄLSA

STÖRNINGAR, UTSLÄPP, BULLER OCH VIBRATIONER
Påverkan Betydande påverkan

Kan planens genomförande medföra: Ja Nej Kommentar Ja Nej
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ökade utsläpp av hälsofarliga ämnen x x

en ökning av ljudnivåer och buller som överskrider
rekommenderade gränsvärden

x x

ökade vibrationer x x

ändrade ljusförhållanden (exempelvis bländning,
skuggning)

x x

SÄKERHET OCH TRYGGHET
Påverkan Betydande påverkan

Kan planens genomförande medföra: Ja Nej Kommentar Ja Nej

explosionsrisk x x

risk för utsläpp av särskilt miljö- och hälsofarliga
ämnen vid händelse av olycka

x x

påverkan på den sociala miljön (trygghet, säkerhet,
tillgänglighet för alla)

x Ökad tillgänglighet till garnuddens
friluftsområde.

x

risk för att människor utsätts för joniserande
strålning (radon)

x x

förändrade risker i samband med transport av
farligt gods

x x

EFFEKTER PÅ HUSHÅLLNING MED MARK, VATTEN OCH ANDRA RESURSER

MARK- OCH VATTENANVÄNDNING
Påverkan Betydande påverkan

Kan planens genomförande medföra: Ja Nej Kommentar Ja Nej

avsevärd förändring av mark eller
vattenanvändning i området

x En förändring av markanvändningen
kommer ske. Bedömningen är att det
inte kommer ske någon avsevärd
förändring utan en förstärkning av
befintlig markanvändning i och med
restaureringen av befintlig våtmark.

x

NATURRESURSER
Påverkan Betydande påverkan

Kan planens genomförande medföra: Ja Nej Kommentar Ja Nej

avsevärt uttömmande av någon ej förnyelsebar
naturresurs

x x

TRANSPORTER/KOMMUNIKATIONER
Påverkan Betydande påverkan

Ja Nej Kommentar Ja Nej
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Kan ett genomförande av planen ge upphov till en
ökning av fordonstrafik?

x x

Finns förutsättningar för ett hållbart resande (gång-
cykel-  och kollektivtrafik)?

x Det finns gång- och cykelbana
anslutet till intilliggande
friluftsområde.

x

REKREATION, RÖRLIGT FRILUFTSLIV
Påverkan Betydande påverkan

Kan planens genomförande medföra: Ja Nej Kommentar Ja Nej

försämrad kvalité eller kvantitet på någon
rekreationsmöjlighet (strövområde, vandringsled,
rekreationsanläggning etc.)

x Förbättrad kvalité och tillgänglighet. x

KULTURMINNESVÅRD
Påverkan Betydande påverkan

Kan planens genomförande medföra: Ja Nej Kommentar Ja Nej

negativ påverkan på område med fornlämningar x x

negativ påverkan på kulturhistorisk värdefull miljö? x x
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Sammanfattning 
I Södra Hallsta planeras för en förlängning av Rönninge centrum med ett nytt bostadsområde med 

cirka 300 bostäder, LSS-boende, förskola och en ny tvärförbindelse. Inom området finns en 

sumpskog som behöver avvattnas för att möjliggöra bebyggelse. Skogen vid Södra Hallsta utgörs av 

olikåldrig fuktig blandskog med spår av hydrologisk påverkan. Marken är till stor del upptorkad 

vilket medför att området inte bedöms utgöra en viktig livsmiljö för groddjur. Skogen vid Södra 

Hallsta bedöms inte hysa några särskilda värden för fåglar, men utgör sannolikt del av ett större 

område med livsmiljöer för diverse vanliga skogslevande fågelarter. Markavvattning och 

exploatering i Södra Hallsta medför att naturvärden går förlorade. Det är av stor vikt att 

exploatering i Södra Hallsta görs med största möjliga hänsyn till platsens befintliga naturvärden för 

att minimera skada. För de naturvärden som går förlorade vid Södra Hallsta föreslås kompensation 

i form av ett nytt våtmarksområde i västra Garnudden. Våtmarken föreslås bestå av en damm samt 

en översilningsyta som sammantaget ger ett våtmarksområde på en dryg hektar. 

Området för de föreslagna åtgärderna ligger intill Garnuddens naturreservat. Inom planområdet 

finns fuktig äldre granskog, strandskog och ung fuktig lövskog. I norra delen av området finns även 

ett mycket litet område med försumpad blandskog, där det rinner ett dike utan höga naturvärden 

intill en gammal deponiyta. Delar av området har höga naturvärden. Dessa delar bevaras intakta. I 

ett delområde med ung triviallövskog föreslås nyanläggning av en damm som översilar intilliggande 

naturmark.  

Den föreslagna våtmarken är utformad för att fungera som en ny livsmiljö för groddjur och 

vattenlevande organismer. Genom att bidra med variation till området stärks livsmiljön för 

landlevande artgrupper, exempelvis insekter, fladdermöss och fåglar. Utöver att bidra till den 

biologiska mångfalden kan våtmarksområdet rena Flatenbäckens vatten som idag går orenat till sjön 

Uttran. Fosforbelastningen till Uttran via Flatenbäcken har beräknats till cirka 100 kg fosfor per år 

och utgör cirka 40 % av Salems kommuns fosforbelastning till Uttran. En stor del av betinget, d.v.s. 

förbättringsbehovet, för Salem kan förväntas nås med de föreslagna åtgärderna vid Garnudden. Via 

Flatenbäcken sker den enskilt största tillförseln av föroreningar och näringsämnen till recipienten.  

Våtmarksområdets storlek och utformning är en avvägning mellan att uppfylla tillsynsmyndighetens 

storlekskrav på 1 ha, rena så mycket vatten som möjligt på ett effektivt sätt samtidigt som höga 

naturvärden bevaras och mängden schaktmassor begränsas för att minimera kostnader, 

klimatpåverkan, markmodulering och fällning av träd. Dammen grävs i ett delområde som idag 

utgörs av ung björkskog. Samtliga delområden med högre naturvärden bevaras intakta, förutom 

grävning av ett nytt inlopp som krävs för att få in vattnet på nödvändig höjd eftersom området är 

mycket flackt. Eftersom den nya bäckdragningen till inloppet planeras till en yta där gamla träd 

saknas och mängden död ved är mindre än i området i stort bedöms områdets naturvärden inte 

påverkas avsevärt av åtgärden.  

Etablering av ekologiska funktioner kontrolleras genom inventeringar av groddjur, fåglar, död ved 

och mossor, bottenfauna och vattenvegetation. Inventeringar genomförs var femte år till dess att 

naturvärdena kan anses vara tillräckliga i förhållande till de naturvärden som gått förlorade i Södra 

Hallsta. 

Slutligen beskrivs en skötselplan för Västra Garnudden vilken omfattar den nya våtmarken samt 

intilliggande skog. 
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Inledning 

Bakgrund och syfte 
I Södra Hallsta planeras för en förlängning av Rönninge centrum med ett nytt bostadsområde med 

cirka 300 bostäder, LSS-boende, förskola och en ny tvärförbindelse. Inom området finns en 

sumpskog som behöver avvattnas för att möjliggöra bebyggelse. Länsstyrelsen i Stockholm har 

beviljat tillstånd och dispens för markavvattning. Tillståndet är förenat med ett villkor om att: 

”Kommunens föreslagna kompensationsvåtmark om 1 hektar, ska skyddas från exploatering 

genom formellt områdesskydd. De värden som går förlorade genom markavvattning ska 

kompenseras för. Kommunen ska därför redogöra vilka naturvärden och ekologiska funktioner som 

går förlorade samt redovisa hur man säkerställer att dessa kompenseras för på platsen för den nya 

våtmarken. Detta ska redovisas för tillsynsmyndigheten genom ett kontrollprogram. 

Kontrollprogrammet ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 1 april 2026, det vill säga sex 

månader innan dispens och tillstånd för markavvattning går ut. Länsstyrelsen har möjlighet att 

revidera kontrollprogrammet. Kompensationsåtgärderna ska vara utförda senast den 1 oktober 

2026.” 

Kontrollprogrammet ska tydliggöra vilka naturvärden och ekologiska funktioner som går förlorade i 

samband med att markavvattningen i södra Hallsta, samt redovisa hur de kan återskapas i Västra 

Garnudden. Uppföljande inventeringar enligt kontrollprogrammet ska genomföras för att 

säkerställa att önskade värden etableras.  

Avgränsning 
Kontrollprogrammets avgränsning framgår i figur 1. Planområdet omfattar cirka 6 hektar. 

Figur 1 Översikt av det aktuella området för kompensationsåtgärder. 
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Figur 2. Översiktskarta 
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Metodik 
Följande arbete har utförts av Ekologigruppen i samarbete med Atrax (markföroreningar), 

Geomind (geoteknik) samt WRS (markvetare, dagvatten) och utgör underlag för 

kontrollprogrammet.  

▪ Urval och inventering av lämpliga platser för kompensationsåtgärd samt prioritering av 

områden. 

▪ Förarbete inför projektering av åtgärder (kartlägga förutsättningar och villkor). 

▪ Naturvärdesinventering enligt SIS-standard av Västra Garnudden och sumpskogen i Södra 

Hallsta. 

▪ Miljöteknisk markundersökning (Atrax energi och Miljö AB) inom åtgärdsområdet.  

▪ Markteknisk undersökningsrapport, Mur – Geoteknik (GeoMind) inom åtgärdsområdet. 

▪ Förprojektering av kompensationsåtgärder i Västra Garnudden i nära samarbete mellan 

biologer, vattenekologer, naturgeograf/vattenplanerare, landskapsarkitekter/projektörer, 

geotekniker, biogeokemist samt expert inom markvatten och dagvatten.  

▪ Platsbesök vid Västra Garnudden med anläggningsteknisk konsult tillsammans med 

Ekologigruppens projektansvarige samt landskapsarkitekt. 

▪ Intern workshop på Ekologigruppen med tvärvetenskapligt fokus för framtagande av 

skötselplan samt förslag på parametrar för kommande övervakning.  

▪ Löpande avstämningar med Salems kommun samt Länsstyrelsen i Stockholm. 

Kontrollprogram 

Befintliga naturvärden och ekologiska funktioner 

Södra Hallsta 

Skogen vid Södra Hallsta utgörs av olikåldrig fuktig blandskog med spår av hydrologisk påverkan. 
Vid fältbesök i området hösten 2021 noterades inga vattenspeglar, men sänkor i terrängen indikerar 
tydligt att stående vatten förekommer eller har förekommit regelbundet inom området. Äldre 
triviallövträd som växer kring sänkorna i området har tydlig sockelbildning vilket är en god 
indikation på att området har eller har haft mycket fuktiga förhållanden. Trädskiktet inom området 
domineras inte av något enskilt trädslag, utan innehåller spridda förekomster av äldre och yngre 
träd av olika trädslag, bland annat gran, tall, glasbjörk och klibbal. De äldsta träden som noterats är 
tallar som var över 150 år gamla. Inventeringsområdet för naturvärdesinventeringen var cika 0,2 ha 
stort. 

Kontinuitet  

I skogen vid Södra Hallsta förekommer död ved av olika trädslag tämligen allmänt samt i olika 
nedbrytningsstadier, vilket indikerar lång skoglig kontinuitet. I häradsekonomiska kartan från 1901–
1906 är området vid Södra Hallsta markerat som södra delen av ett större sumpskogsområde som 
sträckte sig norrut från Marieberg mot Lugnet. I den östra delen av detta sumpskogsområde har 
sedan dess en ny landsväg dragits från Rönninge i söder norrut mot motorvägen. Flygbilder från 
1960 och 70-talet visar inga spår av avverkningar inom området.  

Naturvårdsarter 

Skogen vid Södra Hallsta har gott inslag av naturvårdsarter, de flesta knutna till fuktig och skuggig 

skog, exempelvis förekommer lavarna glans- och rostfläck vilka noterades på äldre klibbalar. Även 

kärlväxter typiska för sumpskogar noterades i form av missne, kärrviol, lund- och nordbräken samt 



 
Kontrollprogram Södra Hallsta, Västra Garnudden 

2022-06-30 
Slutversion 

8 (25) 

rankstarr. Artsammansättningen i området tyder på skoglig kontinuitet, samt historik av fuktiga 

förhållanden. 

Groddjur  

Att marken till stor del är upptorkad medför att området inte bedöms utgöra en viktig livsmiljö för 

groddjur, då dessa generellt kräver vattensamlingar vilka inte torkar ut för sin lek.  

Fåglar 

Skogen vid Södra Hallsta bedöms inte hysa några särskilda värden för fåglar, men utgör sannolikt 

del av ett större område med livsmiljöer för diverse vanliga skogslevande fågelarter. Möjligen kan 

ovanliga arter såsom mindre hackspett nyttja området som födosök- och livsmiljö, men det finns 

inga rapporter av några ovanliga arter från området. 

Grönstruktur och hydrologi 

Skogen vid Södra Hallsta har historiskt varit del av ett större sammanhängande skogsområde och 

utgjort den sydligaste delen av ett större sumpskogsstråk. Numera är skogen dock tämligen inträngd 

mellan en väg i öster och ett bostadshus i väster. Kontinuerlig exploatering av intilliggande marker 

har lett till negativ påverkan på de hydrologiska förutsättningarna i området. Trots påverkan på 

intilliggande områden bedöms sumpskogen vid Södra Hallsta ha högt naturvärde och hyser 

livskraftiga populationer av flera naturvårdsarter. 

Västra Garnudden 

Platsen för den föreslagna kompensationsåtgärden ligger väster om Garnuddens naturreservat intill 

sjön Uttrans norra strand, söder om Salem centrum. I väster kantas området av villatomter på 

höjder dominerade av hällmarker med sura urbergsbergarter som gnejs och granit. I öster kantas 

området av lövsumpskog inom Garnuddens naturreservat.  

Den dominerande naturtypen inom området är skog, främst triviallövskog. Mindre partier utgörs av 

frisk granskog och strandskog. Det finns även ett mycket litet område med försumpad blandskog i 

norra delen av inventeringsområdet. Det försumpade området utgörs av ett dike utan höga 

naturvärden intill upplagsytan.  

Tidigare skogsbruk 

Stora delar av skogsmarken är påverkad av skogsbruksåtgärder, framför allt genom 

gallringsavverkingar av enskilda träd i områdets norra delar. Detta syns genom rikligt förkommande 

avverkningsstubbar, framför allt av gran i områdets nordvästra hörn. Lövskogsmiljöerna är unga 

och utgör första generationens planteringsskog med dominans av glasbjörk. 

Kontinuitet  

Skogsbeståndens ålder varierar inom området. I de äldsta partierna bedöms beståndets 

genomsnittliga ålder vara cirka 100 år. Flygbilder från 1955 visar att området då också var 

skogsbeklätt, men också att stora delar av det som idag är björkskog då utgjordes av granskog. I 

häradsekonomiska kartan från 1901–1906 är inventeringsområdet karterat som sumpskog. Det visar 

att området har lång kontinuitet av skog vilket återspeglas i förekomsten av gamla träd, samt 

kontinuitet av lågor. Områdets äldsta träd är granar som är runt 100 år gamla och växer i den 

sydvästra delen av inventeringsområdet. I denna del av området är marken delvis fuktpåverkad.  

Markfuktighet  

Intill diket som löper längs områdets östra sida är skogarna mer tydligt präglade av historiskt fuktiga 

förhållanden, med socklade träd och inslag av fuktgynnade arter. Diket har tydligt avvattnat dessa 

delar av området och i den norra delen av området noterades endast en liten mängd stående vatten i 

skogen. Längst i söder, närmast Uttrans strand övergår barrskogen i strandlövskog med stort inslag 
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av klibbal. I denna del av området har diket relativt liten effekt på markfuktigheten. Marken var 

påtagligt blöt när fältbesök gjordes i samband med naturvärdesinventeringen. 

Död ved  

Död ved förekommer tämligen allmänt sett till området som helhet, men är fläckvis ovanligt, 

särskilt i delar där skogen är yngre. I de äldre delarna förekommer död ved i olika 

nedbrytningsstadier vilket tyder på naturlig dynamik och är viktigt för att kontinuerligt tillhandahålla 

livsmiljöer för olika arter svampar, mossor och insekter knutna till död ved. Förekomsten av 

mindre hackspett inom området indikerar att det finns stående döda träd med rötad ved, vilket 

utgör en nödvändig resurs för arten och andra ovanliga arter. 

Grönstruktur 

Skogsområdet ligger i direkt anslutning till större sammanhängande blandade skogsmiljöer norr om 

Uttran, vilka delvis är skyddade inom Garnuddens naturreservat. Området ligger kant i kant med 

reservatet och utgör en potentiell livsmiljö för de arter som finns där.  

Signalarter  

I samband med naturvärdesinventering som genomfördes i området 2020 noterades förekomster av 

flera signalarter som indikerar områden med högre naturvärden, bland annat spår av den tidigare 

rödlistade fjärilen jättesvampmal, den rödlistade vedsvampen granticka, samt ovanliga arter som 

mörk husmossa och scharlakansvårskål. 

Flatenbäcken 

I området rinner idag Flatenbäcken från sjön Flaten, via nordöstra sidan av Rönninge och vidare ut 

i Uttran. Delsträckan längs området för Västra Garnudden utgörs av ett rätat dike som visar tecken 

på tidigare rensningar och fördjupningar och saknar höga naturvärden. Bottensubstratet består av 

ett tjockt lager finsediment vilket indikerar på erosion uppströms. Mellan naturreservatet och det 

aktuella området går en mindre gång- och cykelväg parallellt med diket och rakt genom skogen 

finns en mindre stig. Se modellerade rinnvägar och översvämningsytor i figur 3. 

 

 

Figur 3 Höjdöversikt, rinnvägar och översvämningsytor i Västra Garnudden. Källa: ScalgoLIVE 
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Återetablering och nyskapande av naturvärden 

En naturvärdesinventering har genomförts i området i november 2021 (se figur 4). 

Illustrationsplanen för kompensationsåtgärderna visar utbredningen av den föreslagna våtmarken 

samt justerade delområden för naturvärden (se figur 5).  

 

Figur 5 Ilustrationsplan enligt förprojektering för damm, massupplag, översilningsvåtmark och faunadepåer av död ved. 

Figur 4 Naturvärdesinventering innan åtgärd med delområden 1–7 
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Nytt våtmarksområde 

Skogen vid Södra Hallsta visar spår av historiska vattensamlingar vilka idag till stor del är uttorkade. 

Värden som funnits i dessa kan nyskapas genom anläggning av ett nytt våtmarksområde i Västra 

Garnudden. 

Våtmarkens föreslagna storlek och utformning är en avvägning mellan att anläggningen enligt 

kommunens kommunikation med länsstyrelsen ska vara en hektar, och att den samtidigt ska ge en 

god rening av vattnet i Flatenbäcken på ett effektivt sätt. Därutöver ska höga naturvärden i 

åtgärdsområdet bevaras och mängden schaktmassor ska begränsas för att minimera kostnader, 

klimatpåverkan (vid eventuell bortförsel av massor), markmodulering och fällning av träd (vid 

hantering av massor inom området).  

Huvuddelen av Flatenbäckens vattenflöde kommer att avledas till det nya våtmarksområdet. Målet 

är att rena huvuddelen av vattenflödet och samtidigt stärka områdets biologiska mångfald. 

Flatenbäcken är vid den aktuella delsträckan ett rätat dike som saknar höga naturvärden. Bäckens 

nuvarande sträckning, nedströms trumman under Garnuddsvägen, bör dock behållas för att kunna 

avbörda högflöden, som kan uppstå vid exempelvis snösmältning eller stora mängder regn. Denna 

åtgärd görs för att minska risken för översvämningar uppströms. Det rätade diket utan höga 

naturvärden längs områdets nordöstra kant kommer under delar av året vara torrlagd som en följd 

av kompensationsåtgärden.  

Det nya våtmarksområdet utgörs av en damm i kombination med en översilningsvåtmark. Dammen 

har placerats för att spara värdefull natur och har en avlång utformning för att optimera 

förutsättningar för rening av Flatenbäckens vatten. Vattnet i bäcken idag går ut i Uttran utan rening. 

Dammens utlopp har utformats så att vattnet översilar naturmarken mot sydost. Den föreslagna 

utformningen medför att samtliga delområden med naturvärdesklass 2 (Högt naturvärde) och det 

mest värdefulla delområdet med naturvärdesklass 3 (Påtagligt naturvärde, delområde 3) kan bevaras 

intakt med undantag av en smal korridor genom delområde 2 som krävs för att leda om 

Flatenbäcken till det nya inloppet (Se NVI, figur 4). Delområde 3 når nästintill Högt naturvärde och 

utgörs av värdefull försumpad granskog. I delområde 1 och 5 bedöms förutsättningarna för 

biologisk mångfald inte påverkas negativt av grävning, masshantering och översilning såvida död 

ved sparas inom området, därför är damm och upplag placerade inom 1 och 5. Dammen grävs i det 

område som i dagsläget utgörs av triviallövskog, framför allt bevuxet av unga björkar.  

Dammen har två djuphålor för sedimentation, framför allt för partikelbunden fosfor. En är 

placerad vid inloppet och ska grävas ur vid behov. En är placerad längre söderut. Den främjar 

groddjur och begränsar vattnets hastighet, och ska inte rensas. Djuphålorna minskar vattnets 

hastighet vilket främjar sedimentationen. Den avlånga dammformen ger vattnet en lång rinnsträcka 

i dammen. Lång uppehållstid ger bättre reningseffektivitet.  

För att hindra vattnet från att ta smitvägar tillbaka till Flatenbäckens ursprungliga dragning i stället 

för att översilas anläggs en låg vall av uppgrävda schaktmassor. Massorna utgörs av torv vilket håller 

tätt om det packas väl. Eventuellt kan även spont tryckas ner för att täta intill diket. 

Överskottsmassor klassade som Fall B (Med Fall B avses att massorna antingen inte är användbara 

för fyllningar och lager eller utgör överskottsmassor) bortforslas och omhändertas av entreprenör. 

Vallen utformas med mjuka, avrundade former mellan träden längs bäckens södra kant.  

Storleken på den föreslagna våtmarken kommer likt naturliga våtmarker att variera beroende av 

årstid, väderförhållanden och avrinning, men i grova drag är fosfordammens yta 4370 m2 och 

översilningsytan är 5690 m2 vilket tillsammans ger ett totalt våtmarksområde på en dryg hektar.  

Det nya våtmarksområdets ekologiska funktioner 

För att främja den biologiska mångfalden utformas dammen med flacka slänter, öppen 

vattenspegel, två djuphålor, naturlig vegetation och död ved som tillför struktur.  
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Nyskapande av en öppen vattenspegel i Västra Garnudden bedöms nyskapa livsmiljöer för 

områdets groddjur. Från skogen finns rapporterade fynd av vanlig groda, vanlig padda och 

åkergroda, vilka alla kan nyttja den nya dammen som lekplats. Dessa fynd har gjorts vid 

vattensamlingen som utgör delområde 4 i NVI-kartan. Detta delområde lämnas orört. Övriga 

vattensamlingar som finns i området torkar ut vid varmare, torrare väderlek, vilket gör dem 

olämpliga för groddjurslek. Med ökad mängd stående vatten utan stor risk för uttorkning förbättras 

chanserna för lek. Dammens två djuphålor fyller förutom rening också en funktion för groddjur, 

som kan nyttja dessa djupare delar av dammen även vid mycket torra förhållanden då grundare 

delar av dammen kan torka ut. 

Genom att skapa naturlika förutsättningar i dammen kan olika vattenlevande organismer gynnas, 

vilket också kan bidra till att det finns födokällor för groddjursyngel.  

När mer vatten släpps ut i delområde 1 i NVI-kartan (Figur 5) så kommer försumpningsgraden att 

öka på grund av att det står kvar större vattenmängder under längre tid. Detta är positivt ur 

naturvärdessynpunkt då det skapar passande livsmiljöer för insekter, fåglar, svampar, groddjur och 

mossor som behöver fuktiga och skuggiga miljöer.  

Vegetation i och runt dammen 

Vid återställande av vegetation i och runt den planerade dammen i Västra Garnudden kommer 
förutsättningar för en naturlig flora att skapas. Marken lämnas till största delen bar så att lokala arter 
från omkringliggande naturmark kan sprida sig och etablera sig på naturlig väg. På platser som 
behöver skyddas från erosion planteras för området naturligt förekommande och karaktäristiska 
strandväxter.  

På den södra sidan av dammen gallras befintlig vegetation för att släppa in ljus. Solljus är viktigt för 

bildandet av vegetation i dammen och värmer upp dammen för groddjurslek på våren.  

För att minska risken att dammen växer igen sparas träd och buskar i anläggningens nordöstra 

kantzon, förutom ett max 4 m brett stråk för grävmaskiner och drift längs dammens kant. Trädens 

skugga begränsar bladvassens framfart vilket minskar skötselbehovet. 

Vegetation fungerar som ett filter som fördelar vattenflödet i dammen och tar samtidigt upp näring 

från vatten och sediment. Vegetation utgör även substrat för organismer som i sin tur bidrar till 

vattenrening. För bästa möjliga effekt ska det finnas både under- och övervegetation samt 

flytbladsvegetation. Vegetation hämtas med hink ifrån närliggande vattensamlingar.  

Död ved 

För att nyskapa värden motsvarande de som går förlorade vid Södra Hallsta runt västra Garnudden 

är det viktigt att död ved kontinuerligt nyskapas, såväl liggande som stående. På lång sikt uppnås 

detta genom att skogar lämnas för fri utveckling så att en naturlig dynamik kan uppstå i 

skogsbeståndet. Död och döende ved av triviallövträd utgör en viktig resurs för att arter som 

jättesvampmal, scharlakansvårskål och mindre hackspett ska fortsätta finnas i området. Död ved 

som uppstår i samband med anläggning av dammen läggs ut i området för att på kort sikt öka 

mängden död ved i området. Den döda ved som läggs ut skapar strukturer och substrat som gynnar 

ett stort antal arter.  

Äldre granar 

Värden knutna till gran finns i stor utsträckning inom området. Dessa värden ska bevaras och 

stärkas. En viktig åtgärd är därför att skydda äldre granar från avverkning, samt undvika negativ 

påverkan på de områden där äldre granar växer. Den döda ved som finns i området lämnas orörd 

eller flyttas vid behov inom området.  
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Grönstruktur och ekologisk spridning 

Skogen ligger i nära anslutning till värdefulla skogar inom Garnuddens naturreservat. Därför 

bedöms arter som finns inom reservatet kunna spridas till området om det lämnas för fri utveckling 

mot naturlig dynamik. Genom att skogarna i reservatet hyser källpopulationer för arter att spridas 

bedöms naturvärdena i området i Västra Garnudden ha god utvecklingspotential. 

Fåglar 

Det nya våtmarksområdet bedöms bidra med variation till området och skapa bättre förutsättningar 

för insekter, smådjur och fåglar. Utöver det föreslås holkar sättas upp. Områdesskydd och 

naturvårdsanpassad skötsel tillåter träd att åldras och utveckla håligheter för fåglar att bosätta sig i. 

Närheten till Garnuddens naturreservat gör att områdets fågelliv samverkar med och gynnas av 

intilliggande natur. 

Påverkan på vattenkvalitet 
Samma plats som utreds för kompensationsåtgärden har tidigare pekats ut som en passande plats 
för en dagvattendamm av Salems kommun. Den föreslagna kompensationsåtgärden utgörs av ett 
nytt våtmarksområde som dels tillför värden för platsens rekreationsmöjligheter och den biologiska 
mångfalden, dels förbättrar den Uttrans vattenkvalitet. 
 
Under förprojekteringens gång stämde Ekologigruppen av ritningarna med WRS, som i ett parallellt 
uppdrag åt Salems kommun tog fram ett åtgärdsprogram för Uttran. Fosforbelastningen till Uttran 
via Flatenbäcken beräknas idag till ca 100 kg P/år (WRS 2020). Åtgärdsbehovet för reducering av 
fosfor, det så kallade betinget för Salems kommun, är ca 50 kg/år (VISS). En stor del av 
åtgärdsbehovet för Salem förväntas nås genom den föreslagna dammen och våtmarksområdet vid 
Garnudden. Betinget för hela Uttran är beräknat till ca 55 kg Totalfosfor per år.  
 
En preliminär bedömning av WRS visar att en damm och våtmark på totalt en hektar vid 
Garnudden motsvarar ca 0,8 % av tillrinningsområdet om cirka 130 hektar. Detta medför en rening 
på cirka 50 %, eller motsvarande 50 kg totalfosfor/år, det vill säga hälften av de 100 kg fosfor som 
når Uttran via Flatenbäckens utlopp idag. Den föreslagna åtgärden vid Garnudden bedöms ha stor 
positiv betydelse för Uttran ur reningsperspektiv. Detta då cirka 40 % av Salems kommuns 
fosforbelastning till Uttran beräknas nå sjön via Flatensbäckens utlopp vid Garnudden. 
Flatenbäcken är den enskilt största punktkällan av föroreningar och näringsämnen som idag saknar 
omfattande dagvattenrening.  
 
Rening av fosfor i en damm sker främst genom sedimentation av partikulärt bunden fosfor. 
Totalfosforhalten är baserad på både partikulärt (fosfor bundet till jordpartiklar) och löst fosfor 
(fosfatfosfor). I de mätningar som genomförts i Flatenbäcken är dessa två fosforfraktioner inte 
åtskilda vilket medför en viss osäkerhet. WRS understryker att den reningseffekt som 
dagvattendammen beräknats medföra bygger på att större delen av det fosfor som tillförs via 
Flatenbäcken är partikulärt bundet. 

 

Allt tyder på att det är ett utströmningsområde för grundvatten, vilket innebär att det inte föreligger 

någon risk för förorening av grundvattnet på platsen. 
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Figur 6 Idag går orenat vatten från Flatenbäcken direkt ut i Uttran. Bild från fältbesök  
2022-03-24. 

 

 

  

Figur 7 Flatenbäckens flöde varierar med ett medelflöde kring 36 l/s. Vid höga flöden förekommer 
vattenföring uppemot 200 l/s. Notera den kraftiga sedimenteringen vid trummornas utlopp. 
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Anläggning och skyddsåtgärder 
Nedan redovisas hur anläggningen kan utföras baserat på ritningar och platsbesök. Inför anläggning 

ska en arbetsdispositionsplan för körvägar och uppläggsytor tas fram av entreprenör i fortsatt nära 

samarbete med ekolog.  

Beskrivning av anläggningsprocessen 

Anläggandet av dammen innebär två huvudsakliga moment. Det första är fällning av träd, framför 

allt ca 30-årig björkskog i delområde 5 (Se figur 4) där dammen ska grävas och efterföljande 

stubbrytning. Detta följs av grävning av damm vilket sker i organiska, blöta massor i och under 

grundvattennivå.  

Maskiner 

Uppskattad bredd för de fordon som behövs är mindre än 4 meter. Längs den ena sidan av den nya 

dikesfåran från Garnuddsvägen till den nya dammen skapas en 4 meter bred anläggnings- och 

driftyta / körväg.  Den tillfälliga körvägen löper runt hela dammen, som behöver grävas från båda 

sidor. Utöver denna yta antas inga ytterligare ytor behöva anläggas eftersom arbetsfordonen anses 

kunna manövreras i befintliga släpp mellan trädstammarna. Fordon och maskiner körs varsamt och 

eventuella körskador återställs, särskilt för att säkerställa att avrinning från dammen ner mot Uttran 

är diffus och att koncentrerade rinnvägar undviks. En arbetsyta för framtida skötsel av dammen 

behöver hållas tillgänglig vid befintlig deponi (detta utvecklas vidare under rubriken Skötsel).  

Tid för anläggning 

Anläggning genomförs utanför fåglars häckningssäsong för att undvika störning och att boplatser 

förstörs under häckningstid. Detta gäller främst perioden april-juni. Detta är särskilt viktigt med 

tanke på områdets närhet till Västra Garnuddens naturreservat. Anläggning kan således ske från och 

med juli till mars månad. 

Grävning av damm utförs i halvtjälad mark, som är möjlig att gräva i men som fortfarande har god 

bärighet. Det kan under själva anläggningstiden finnas behov av att pumpa undan det grundvatten 

som delvis fyller på dammen underifrån. Flatenbäckens vatten leds in i dammen först efter att 

anläggningen är färdigställd. Det kan eventuellt vara fördelaktigt att vänta tills vegetation har börjat 

etablerats för att undvika erosion.  

Hantering av massor  

Förutsatt att de massor som grävs upp vid anläggandet av dammen är tillräckligt rena kommer de 

återanvändas inom området. Baserat på de föroreningshalter som har påvisats i jord, grundvatten 

och sediment samt utförda lakförsök konstateras föroreningsspridningen generellt som låg inom 

undersökningsområdet, men fler och djupare prover kan behöva tas inom schaktområdet för att 

säkerställa detta. Detta område beskrivs mer utförligt under rubriken ”Markföroreningar och 

grundvatten”. Massorna kommer enligt förslag från förprojektering, avstämt med 

anläggningskonsult, att fylla igen det dike som separerar den befintliga upplagsytan och deponin 

från naturmarken och placera överskottet enligt figur 8 nedan. 

Placering av massor beslutas i samråd med ekolog och landskapsarkitekt under anläggningsskedet 

för att inte skada värdefulla träd och för att minimera påverkan på landskapsbilden.  

Hantering av träd 

De stora mängderna rötter i området utgör ett slags naturlig stockmatta med god bärighet, vilket 

gör att trädfällningen av träd bedöms vara tämligen okomplicerad. Inga särskilda insatser tros 

behövas för att säkra framkomlighet för maskiner. En stor del av stockarna som sparas läggs upp i 

faunadepåer som död ved. Dessa byggs upp av stammar som är minst 4 m långa. Stammarna läggs 

på varandra i ca 1,5 meter höga travar. De eventuella stammar och grenar som inte återanvänds 
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inom området flisas och hanteras av kommunen, exempelvis som bränsle i fjärrvärmeverk. 

Placeringen av faunadepåerna framkommer av figur 9. 

Under anläggningsskedet ska en ekolog vara närvarande för att kontrollera att rätt träd sparas, dels 

som liggande död ved inom området, dels som träd som kan stå kvar i de områden där massor 

sprids ut.   

Hantering av stubbar 

Ett stort antal stubbar inom schaktområdet för dammen behöver brytas upp. Arbetet ska utföras i 

halvtjälad mark för att maskiner lätt kan röra sig över ytan. Därefter föreslås att stubbar läggs upp, 

exempelvis på deponiytan intill arbetsområdet, för att torka ut. Torra stubbar kan skakas av med 

grävskopa eller likande för att få bort det mesta av jorden mellan rötterna. En viss mängd stubbar 

kan tryckas in i de nya massavolymerna vid dammen. Resterande lämnas på deponi eller hanteras av 

kommunen för uppvärmning eller liknande. 

Anläggning av stigar, spänger och bryggor  
När dammen är färdiganlagd och död ved har placerats ut i området anläggs stigar i stenmjöl med 

kompletterande spänger över blöta partier, två bryggor / plattformar för naturpedagogik samt två 

mindre broar över Flatenbäcken. Se figur 9.  

Övrig hänsyn till natur under anläggningstiden 

▪ Arbeten och anslutningsvägar planeras så att påverkan på äldre granar undviks. Träd i riskzon 

kläs in med träplankor för att undvika onödiga skador. Trädens rötter är känsliga för påverkan 

av schakt och rötterna kan nå lika långt ut som trädkronan. Frilagda rötter skall inte 

grävas/slitas av utan bör beskäras och täckas över för att bevara fukten. Undvik att kompaktera 

jorden under trädens kronor för att undvika skador på rotsystemen. Stammar skyddas mot 

skada.  

▪ Anslutningsvägar och anläggningsytor planeras så att intrång i naturmark minimeras.  

▪ Nedtagna större trädstammar av olika slag sparas i området. Stammarna placeras ut på plats 

eller i närområdet, i form av så kallade faunadepåer (se figur 9). Död ved är en värdefull resurs 

som gynnar många arter i olika organismgrupper, bland annat vedsvampar och insekter.  

▪ Påverkan på stående och liggande död ved (särskilt grövre torrträd och stammar) undviks. 
Lågor (döda liggande träd) flyttas från körvägar till andra delar av området.  
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Figur 8 Anläggnings- och driftyta syns som röd streckad linje längs dammens och nya bäckfårans norra kant. Mellan 
den upphöjda deponiytan nordväst om arbetsområdet och dammens västra sida finns ett dike som kan fyllas ut till en 
slänt med en del av de uppgrävda massorna. När diket fyllts igen används övriga massor till att bygga upp som låga, 
avlånga kullar (Upplag). Dessa kommer att sjunka ihop på sikt och smälta in bättre i landskapet.  

Markföroreningar och grundvatten 
Det har gjorts tre utredningar som rör markmiljön i Västra Garnudden.1 

Nedan ges en översiktlig bedömning avseende förutsättningarna för föroreningsspridning i 

dagsläget och åtgärdernas bedömda påverkan på föroreningsspridning i området. Beskrivningar och 

bedömningar baseras på nu tillgänglig information/data som finns för undersökningsområdet. Med 

föroreningsspridning avses i detta fall spridning från jord till grundvatten, från grundvatten till 

ytvatten samt från ytvatten till sediment. 

Det skogbeklädda torvmarksområdet där dagvattendammen planeras anläggas är flack och jämn. 

Baserat på att det inte förekommer några större höjdskillnader bedöms ingen betydande 

grundvattenströmning föreligga mot vare sig Flatenbäcken eller Uttran.  

 

1 Geomind, Markteknisk undersökningsrapport, MUR – Geoteknik, 2020-06-26 (Rev 2020-11-03 

Atrax, Energi & Miljö, Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Garmudden, 2022-05-30 

Geomind, ProjekteringsPM - Geoteknik 
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Efter inkomna uppgifter från allmänheten om att det har förekommit bilbränder på intilliggande 
deponiyta så har en kompletterande markmiljöundersökning genomförts. PFAS har ej detekterats i 
nedströms grundvattenrör (GV05, Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid 
Garnudden, Atrax 2022) vilket kan tyda på komplexbindning av framför allt organiska föreningar i 
torvskiktet däri grundvattnet leds från upplagsytan mot torvmarksområdet. Det finns inga 
indikationer eller övriga signifikanta faktorer som tyder på risk avseende spridning av PFAS via 
grundvattnet från upplagsytan till recipienten.  

Baserat på de föroreningshalter som har påvisats i jord, grundvatten och sediment samt utförda 

lakförsök konstateras föroreningsspridningen generellt som låg inom undersökningsområdet. Den i 

dagsläget största källan till eventuell föroreningsspridning till recipienten bedöms, utifrån bland 

annat påvisade halter av PAH: er i sediment provtaget i utloppet till Uttran, utgöras av 

Flatenbäcken som mynnar i Uttran. Ingen provtagning har utförts av Atrax i Flatenbäcken eftersom 

det ligger utanför projektets syfte och således är denna bedömning behäftad med osäkerhet.  

Vid ett framtida scenario där dagvattendamm anläggs inom torvmarksområdet bedöms detta 

resultera i en förbättrad reningseffekt av eventuellt förorenat grundvatten. Effekten förutsätter att 

det grundvatten som strömmar igenom upplagsytan avrinner till dammen. Förbättrad reningseffekt 

erhålls framför allt genom förlängd uppehållstid med påföljande sedimentation av suspenderat 

material/partikulära föroreningar. En kombination av dagvattendamm med efterföljande torvmark 

kan därav tänkas utgöra ett naturligt reningssystem. I detta reningssystem kan föroreningar i 

partikulär och löst form sedimentera samt bindas och således begränsa eventuell 

föroreningstransport vidare till närliggande vattendrag och recipient. Översilning kommer att ske 

från dagvattendammen framför allt under högvattenflöden på våren och hösten. Översilningen 

bedöms dock inte ge upphov till förhöjd föroreningsspridning i oacceptabel omfattning. Utifrån 

genomförda undersökningar bedöms inte planerad dagvattendamm påverka risken för eventuell 

spridning av föroreningar från undersökt upplagsyta till recipienten Uttran. Sannolikt kommer en 

dagvattendamm medföra att eventuella föroreningsspridningar begränsas då denna typ av 

anläggning generellt fungerar som ett reningssystem. 

Parametrar för övervakning 
För att säkerställa etablering av naturvärden och ekologiska funktioner i Västra Garnudden ska ett 

flertal områden och parametrar mätas och följas upp över tid. Det handlar främst om naturvärden 

som är kopplade till våtmarker, men även värden kopplade till triviallövskog och blandsumpskog. 

Inventeringar ska genomföras var femte år till dess att naturvärdena kan anses vara tillräckliga i 

förhållande till de naturvärden som gått förlorade i Södra Hallsta. Verksamhetsutövaren ska 

meddela tillsynsmyndigheten innan övervakning av parametrar genomförs, samt återrapportera 

resultaten när de är verksamhetsutövaren tillhanda. Om anläggningen klassas som en 

dagvattenanläggning faller tillsynsansvar på kommunen. Om den klassas som en våtmark är 

länsstyrelsen tillsynsmyndighet. Samtliga parametrar för övervakning är sammanfattade i tabell 1. 

Ved och mossor 

Vid markavvattning och exploatering i Södra Hallsta kommer gamla träd och död ved att avverkas 

och föras bort. Inom planområdet för Västra Garnudden ska följande aspekter kontrolleras: 

▪ Mängden död ved. För att uppnå goda förutsättningar för naturvårdsarter knutna till död 

ved ska mängden överstiga 15m3 per hektar.  

▪ Dimensioner och nedbrytningsstadier. Död ved ska inom området förekomma i olika 

dimensioner och nedbrytningsstadier för att ha så naturliga förutsättningar som möjligt. 

▪ Markskiktet inom området ska ha gott inslag av björn- och vitmossor samt andra hydrofila 

arter. 

▪ Kryptogamfloran i området ska utvecklas naturligt och bör på sikt hysa flera arter med 

goda indikatorvärden för äldre skogar. Till exempel mörk husmossa som nu finns i ett 
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begränsat område i sydväst. Det är positivt om den sprids i området. Även långflikmossa 

borde på sikt kunna etablera sig. Området ska utgöra en livsmiljö för såväl marklevande 

som vedlevande signalarter av mossor. 

Kontroll av ovanstående parametrar ska ske minst vart femte år. 

Fågel 

Exploateringen i Södra Hallsta kommer medföra att livsmiljöer för fågel försämras. För att 

säkerställa etablering av naturvärden och ekologiska funktioner ska fågelinventeringar genomföras 

vid Västra Garnudden med minst fem års intervall. Området i Västra Garnudden ska utgöra en 

potentiell livsmiljö för mindre hackspett.  

Groddjur 

Dammen i Västra Garnudden ska inventeras för groddjur första våren efter anläggning, därefter 

minst vart femte år. Syftet är att säkerställa etablering av naturvärden som kan förväntas i denna typ 

av kompensationsåtgärd. 

Vattenvegetation 

Vattenvegetation ska etablera sig i den anlagda dammen. Bland annat förväntas andmat och 

korsandmat finnas i dammiljön. Syftet är att säkerställa etablering av naturvärden som kan förväntas 

i denna typ av kompensationsåtgärd. En inventering av vattenvegetation ska genomföras minst vart 

femte år. 

Bottenfauna 

Bottenfauna i dammen gynnas genom att långa flacka slänter bibehålls. En inventering av etablerad 

bottenfauna ska genomföras minst vart femte år. Syftet är att säkerställa etablering av naturvärden 

som kan förväntas i denna typ av kompensationsåtgärd. 

Avsättning av föroreningar 

Förutsättningar för övervakning 

När vatten från Flatensbäcken leds in till våtmarksområdet kommer det medföra att de 

föroreningar som idag går ut i Uttran delvis kommer att sedimentera och tas upp av växtlighet. 

Reduktion av kväve sker genom denitrifikation, dvs omvandling av vattenlöslig nitrat till kvävgas 

(80% av luften) genom bakterier i den syrefria delen av dammens botten. Det inkommande vatten 

till dammen kommer att lämna dammen genom att vatten svämmar över och diffust rinner vidare 

över den anslutande översilningsvåtmarken. Av denna anledning är det svårt att mäta reduktionen 

av fosfor, kväve och andra föroreningar i dammen genom vattenprovtagning vid inlopp och utlopp 

i dammen.  

Rekommenderad metod för övervakning 

För att uppskatta åtgärdens renande effekt och den minskade belastningen på Uttran föreslås att 

sedimentproppar tas i tre punkter i dammen (inlopp, djuphåla och nedre del). En första 

sedimentundersökning ska genomföras kort efter åtgärdens anläggande, därefter minst vart femte 

år. Sedimentpropparna kan därefter analyseras på halter av till exempel partikelbunden fosfor och 

andra föroreningar som fastläggs i sedimentet. Genom denna metod kan ett mått erhållas på 

sedimentationshastigheten i dammen och sedimentets innehåll kan analyseras. Detta ger en 

möjlighet att bedöma dammens reningsförmåga genom fastläggning av fosfor och andra ämnen. 

Det ger även ett underlag för att bedöma hur ofta dammen behöva tömmas på sediment. Innan en 

tömning genomförs ska en sedimentpropp tas och analyseras. Provtagningens syfte är att säkerställa 
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den positiva synergieffekten med att rena förorenat vatten från Flatensbäcken som annars belastat 

Uttran. 

 

 

 

 

Tabell 1 Sammanfattning av parametrar för övervakning, kontrollintervall samt syfte 

Parameter Kontrollintervall Syfte 

Ved och mossor Minst vart femte år Säkerställa etablering av naturvärden och ekologiska 
funktioner som går förlorade i Södra Hallsta 

Fågel Minst vart femte år Säkerställa etablering av naturvärden och ekologiska 
funktioner som går förlorade i Södra Hallsta 

Groddjur Första våren efter anläggning.  
Därefter minst vart femte år 

Syftet är att säkerställa etablering av naturvärden som kan 
förväntas i denna typ av kompensationsåtgärd. 

Vattenvegetation Minst vart femte år Syftet är att säkerställa etablering av naturvärden som kan 
förväntas i denna typ av kompensationsåtgärd. 

Bottenfauna Minst vart femte år Syftet är att säkerställa etablering av naturvärden som kan 
förväntas i denna typ av kompensationsåtgärd. 

Avsättning av 
föroreningar 

Kort efter anläggning. Därefter 
minst vart femte år, samt innan 
tömning av sediment. 

Provtagningens syfte är att säkerställa den positiva 
synergieffekten med att rena förorenat vatten från 
Flatensbäcken som annars belastat Uttran. 

 



 

 

 
 

Skötselplan för Västra Garnudden 
I skötselplanen för Garnuddens naturreservat framhävs att det är viktigt att i framtida planering 

beakta de ekologiska sambanden mellan reservatet och skogen intill. Genom utveckling av värden 

inom Västra Garnudden kan ett större område med värdefull skogsmark skapas på norra sidan av 

Uttran, vilket bidrar till att upprätthålla goda förutsättningar för skogslevande arter i närområdet. 

Västra Garnudden ska på sikt ingå i Garnuddens naturreservat. 

Naturmarken i området kommer efter anläggning av åtgärden bestå av två naturtyper: 

▪ Triviallövskog 

▪ Blandsumpskog 

 

Figur 9 Illustrationsplan som visar åtgärdsförslag. Numreringen visar naturtyper som beskrivs i texten nedan. De bruna 
inslagen visar placering av faunadepåer. 
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Triviallövskog (objekt 1, 5, 7) 

Beskrivning av nuvarande tillstånd 

Triviallövskogarna i Västra Garnudden utgörs i dagsläget till större delen av mycket ung planterad 

björkskog med vissa naturvärden. I norra och östra delen av området finns också visst inslag av 

andra lövträdslag, som sälg och asp. I stora delar av området lövskogsmiljöer finns uppslag av unga 

granar. Marken i lövskogarna visar spår av hydrologisk påverkan, men den historiskt försumpade 

miljön har påverkats negativt av dikningen i öster.  

Målbild 

Den första trädgenerationen i områdets lövskogar utgörs helt av glasbjörk, medan de norra och 

östra delarna också har visst inslag av andra trädslag såsom asp och sälg. På sikt har skogen 

utvecklats till mogen triviallövsdominerad skog med gott inslag av liggande och stående död ved av 

olika lövträd. På sikt övergår skogen i gran- eller barrblandskog med gott inslag av lövträd i 

områdets fuktigaste delar. Områdets förekomster av liggande och stående död ved skapar 

livsmiljöer för en rad olika organismer, bland annat fåglar, insekter och vedsvamper.  

Ekologiskt viktiga element 

▪ Gamla träd, samt hålträd av olika lövträdsarter, främst asp, klibbal och glasbjörk 

▪ Liggande död ved i olika nedbrytningsstadier, och av olika trädslag 

▪ Stående död ved i form av såväl torrträd som högstubbar av olika trädslag 

Målarter i naturtypen 

▪ Mindre hackspett 

▪ Entita 

▪ Jättesvampmal 

▪ Stekelbock och andra skalbaggsarter knutna till död björkved 

Skötselåtgärd 

Skogarna ska lämnas för fri utveckling, efter en initial röjning av gransly. 

Granskog (objekt 2, 3, 6) 

Beskrivning av nuvarande tillstånd 

Granskogarna i Västra Garnudden har generellt goda förutsättningar för biologisk mångfald, med 

gott inslag av död ved, viss sumpskogskaraktär, hög slutenhet samt inslag av äldre träd. Död ved 

förekommer särskilt rikligt i södra delen av området, där skogen också har visst inslag av äldre 

triviallövträd, främst asp. Granskogarna längst i söder har stor hydrologisk prägel, med gott inslag 

av hygrofila arter i fält- och markskikt. 

Målbild 

Trädskiktet domineras av gran, men har också visst inslag av triviallövträd, såsom klibbal, glasbjörk 

och asp. Skogen har karaktär av naturskog, med olikåldrigt trädskikt, gott inslag av död ved, luckigt 

trädskikt och flerskiktad struktur. Föryngring sker av såväl gran som triviallövträd. Vuxna 

triviallövträd i skogarna utgör minst 10 % av trädskiktet. Död ved nyskapas kontinuerligt inom 

objektet, vilket på sikt gör att död ved finns i olika nedbrytningstadier. 
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Ekologiskt viktiga element 

▪ Gamla träd och hålträd av främst asp och gran 

▪ Liggande död granved i olika nedbrytningsstadier och dimensioner 

Målarter i naturtypen 

▪ Mindre hackspett 

▪ Grön sköldmossa 

▪ Granticka 

▪ Trådticka 

Skötselåtgärd 

Skogarna ska lämnas för fri utveckling. 

Damm och kantzoner 

Generellt  

Årlig kontroll görs av dammen, dess inlopp samt befintlig bäckfåra för att se över behov av 

sedimentupptag och vegetationsröjning. Invasiva arter hålls undan. Bottensubstrat kan tillföras 

dammen för att skapa variation i livsmiljö. 

Ny bäckfåra till inlopp 

Den korta fåran mellan Garnuddsvägen och inloppet till dammen hålls fri från allt som riskerar att 

dämma upp och begränsa vattnets flöde till damm och våtmark. Sträckan har mycket begränsad 

lutning och behöver hållas öppen – därför tillförs längs denna sträcka generellt inte strukturer 

såsom död ved och stenblock. Rensning sker vid behov med försiktighet och med hänsyn till fårans 

ekologi. 

Djuphåla 

I dammens skötsel ingår att ta upp sediment från djuphålan vid dammens inlopp. Det kan 

exempelvis göras med hjälp av en grävmaskin med lång arm som arbetar från deponiytan. Det är av 

högsta vikt att rensningen sker under den tid på året som groddjuren har lämnat dammen och gått i 

vinterdvala (november – februari).   

Innan djuphålan grävs ur kan ett sedimentprov tas för att utvärdera avsättning av miljögifter och 

partikelbunden fosfor.  

Den andra djuphålan, längre söderut bör ej rensas. Dess funktion är i huvudsak för groddjur under 

torra perioder samt för att begränsa vattnets hastighet i dammen. Djupet vid denna djuphåla bör 

övervakas årligen så att funktionen bibehålls. 

Vegetation i dammen 

Dammens vegetation ska skapa ett naturligt ekosystem som renar vatten och samtidigt utgör en 

viktig livsmiljö för vattenorganismer. Om igenväxning sker, framför allt om vassartad vegetation tar 

över, kan det bildas kanaler genom vegetationen där avrinnande vatten får en högre fart, vilket leder 

till försämrad sedimentation. 

Vegetationsresningen ska endast göras om vegetationen blir så tät att den anses utgöra ett problem 

och för att undvika igenväxning, framför allt om kaveldun och vass etablerar sig. Om kaveldun 

överstiger cirka 25% av dammens yta så klipps den ner på hösten och tas till förbränns i värmeverk. 

Kontroller ska ske av att växtligheten är jämn med både över- och undervattensvegetation. 

Rensningar ska göras när både fåglar och groddjur har lämnat dammen och i samråd med ekolog, 
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exempelvis under senhösten. Arter som är typiska för området kan hämtas upp från de 

vattensamlingar som finns mellan den anlagda dammen och Uttran. 

Vegetation vid dammens kantzoner  

Dammens norra sida lämnas vild, här tillåts igenväxning av sälg och andra inhemska, ej invasiva 

arter. Övriga sidor hålls mer öppna för att tillåta förbipasserande att se dammen och för att släppa 

in ljus.  

I en zon på ca 5–10 meter på den södra sidan av dammen gallras befintlig vegetation vid behov för 

att släppa in ljus. Solljus är viktigt för bildandet av vegetationen i dammen och värmer upp dammen 

för groddjurslek på våren.  

Befintligt dike 

Befintlig dikesfåra längs gång- och cykelvägen intill Garnuddens naturreservat bibehålls för att 

kunna avbörda högflöden och undvika dämning uppströms. Bäckfåran rensas vid behov.  

 

Tabell 2 Sammanfattning av parametrar för övervakning, kontrollintervall samt syfte 

Parameter Kontrollintervall Syfte 

Ved och mossor Minst vart femte år Säkerställa etablering av naturvärden och ekologiska 
funktioner som går förlorade i Södra Hallsta 

Fågel Minst vart femte år Säkerställa etablering av naturvärden och ekologiska 
funktioner som går förlorade i Södra Hallsta 

Groddjur Första våren efter anläggning.  
Därefter minst vart femte år 

Syftet är att säkerställa etablering av naturvärden som kan 
förväntas i denna typ av kompensationsåtgärd. 

Vattenvegetation Minst vart femte år Syftet är att säkerställa etablering av naturvärden som kan 
förväntas i denna typ av kompensationsåtgärd. 

Bottenfauna Minst vart femte år Syftet är att säkerställa etablering av naturvärden som kan 
förväntas i denna typ av kompensationsåtgärd. 

Avsättning av 
föroreningar 

Kort efter anläggning. Därefter 
minst vart femte år, samt innan 
tömning av sediment. 

Provtagningens syfte är att säkerställa den positiva 
synergieffekten med att rena förorenat vatten från 
Flatensbäcken som annars belastat Uttran. 
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Postadress:Box 22067
104 22 Stockholm

Telefon: 010-223 10 00 E-post: stockholm@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/stockholm

www.lansstyrelsen.se/stockholm/personuppgifter

Salems kommun
Säby Torg 16
144 80 Rönninge

Elektronisk delgivning

Anmälan om vattenverksamhet, anläggande av våtmark 
inom fastigheterna Uttringe 1:12 och 1:935, Salems 
kommun

Beslut
Länsstyrelsen förelägger er att vidta följande försiktighetsmått i samband 
med anläggandet av våtmark, mm. inom fastigheterna Uttringe 1:12 och 
1:935 i Salems kommun.

 Åtgärderna i bäcken får endast genomföras när det är låg 
vattenföring.

 Arbeten får inte genomföras mellan den 1 april till den 15 juli.

I övrigt kan verksamheten utföras så som beskrivits i anmälan. 
Verksamhetens läge framgår av kartbilagan.

Åtgärderna ska vara utförda senast den 31 mars 2027. I annat fall ska en 
ny anmälan om vattenverksamhet göras till Länsstyrelsen.

Motivering 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenverksamheter. När ett 
anmälningsärende är tillräckligt utrett ska tillsynsmyndigheten förelägga 
verksamhetsutövaren att vidta de försiktighetsmått som behövs enligt 
miljöbalken. Det framgår av 23 § förordning (1998:1388) om 
vattenverksamheter. 

För att minimera spridningen av finkornigt material får arbete i 
vattenområde inte ske vid höga vattenflöden.

För att minska påverkan på djur och växter får inga arbeten utföras under 
perioden 1 april till 15 juli.

Beslut 

Datum
2022-08-25 

 

Ärendebeteckning 
535-38494-2022 
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Viktig information
En förutsättning för att få utföra arbeten i vatten är att du har rådighet 
över vattenområdet. Rådighet kan du ha genom att äga vattenområdet, 
via servitut eller genom avtal med fastighetsägaren. Länsstyrelsen prövar 
inte rådigheten i anmälan.

Ni bör kontrollera med kommunens bygg- och miljönämnd om det 
behövs en separat anmälan enligt 9 kap. miljöbalken eftersom våtmarken 
även ska tjäna som dagvattenrening. Ni bör även kontrollera om dispens 
från strandskyddsbestämmelserna kan behövas för någon av åtgärderna 
som planeras.

Enligt miljöbalken ska den som utför en åtgärd som riskerar att påverka 
miljön bedriva egenkontroll. Egenkontroll innebär att du fortlöpande ska 
planera och kontrollera verksamheten för att undvika att miljön skadas. 
Vid yrkesmässig verksamhet gäller även bestämmelserna i förordning 
(1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Beskrivning av ärendet
Verksamhetens ungefärliga läge (SWEREF 99 TM): N 6564535, E 
657745

Anmälan om vattenverksamhet kom in till Länsstyrelsen den 1 juli 2022. 
Av anmälan framgår i korthet följande:

”Anmälan avser anläggande av ett drygt 1 hektar stort våtmarksområde 
som omfattar en damm och en översilningsvåtmark inklusive 
anläggningar för rekreation i form av två nya stigar med kompletterande 
spänger och två bryggor / plattformar i trä för naturpedagogik. 

Vattnet kommer ifrån Flatenbäcken som idag går orenad ut i Uttran. 
Genom en omledning av huvuddelen av Flatenbäckens vattenflöde kan 
vattnet ledas in i en damm som grävs och sedan översila intilliggande 
naturmark. Dammen grävs i låglänt naturområde som utgörs av 
triviallövskog, främst unga björkar. Åtgärden är utformad för att stärka 
områdets naturvärden, rekreationsmöjligheter och för att rena 
Flatenbäckens vatten innan det når recepienten Uttran vars ekologiska 
status är ”Otillfredsställande”. 

Marken utgörs av torv, grundvattennivån ligger ca 0,2 m under marknivå 
och allt tyder på att det är ett utströmningsområde för grundvatten. Det 
innebär att det inte föreligger någon risk för förorening av grundvattnet 
på platsen.”
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Anmälan översändes till bygg- och miljönämnden i Salems kommun och 
yttrande kom in den 24 augusti. Av yttrandet framgår att Bygg- och 
miljönämnden ser positivt på åtgärden. 

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1.

Beslutande
Beslutet har fattats av miljöhandläggare Klas Jonsson.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilagor
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen
2. Kartbilaga.

Kopia till:
Bygg- och miljönämnden, Salems kommun
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Du kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet 
hos mark- och miljödomstolen.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller 
skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Stockholm antingen via e-post; 
stockholm@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Stockholm, Box 22067, 
104 22 Stockholm.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. 
I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter 
och skälen till att du överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som 
beslutar om tiden kan förlängas. 

Ditt överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
 Hur du vill att beslutet ska ändras.
 Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior 
på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större 
än 15 MB via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna 
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress 
och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
stockholm@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 10 00. Ange 
diarienummer 38494-2022.

Bilaga 1

Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen
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PM Konsekvensbeskrivning 
Garnuddsvägen 
Bakgrund och syfte 
Ekologigruppen har på uppdrag av Salems kommun utfört en konsekvensbeskrivning av 
naturvärden vid Garnuddsvägen (Figur 1) inför en omdragning av ett dike. Under besöket 
undersöktes hur områdets naturvärden kan komma att påverkas av eventuell omdragning av det 
dike som idag går nord och öst (Figur 3) om området. Bedömningen är att det eventuella dikets 
påverkan på skogens naturvärden är marginell och att eventuella ingrepp i skogen kan kompenseras 
med enkla medel. Fältbesök genomfördes onsdag 23 mars 2022 av Ossian Rydebjörk, ekolog på 
Ekologigruppen AB. 

Figur 1. Karta över Garnuddsvägen. Inom de parallella blåa sträcken utreds det eventuella diket. Röda polygoner utgör 
naturvärdesklass 2 – högt naturvärde, och orangea polygoner utgör naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde. 

Områdesbeskrivning 
Allmän beskrivning av området 
Området utgörs av en smal remsa blandlövskog med litet inslag av ung gran (Figur 2 och 4). De 
dominerande trädslagen är klibbal och vårtbjörk, men även sälg och gran förekommer sparsamt. 
Området ligger i nordvästra kanten av ett skogsområde som klassats som naturvärdesklass 2 - högt 
naturvärde (Figur 1), i en naturvärdesinventering genomförd 2020 (Ekologigruppen 2020). 
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Området är hydrologiskt påverkat av dikning från norr och öster (figur 3). I väst angränsar området 
till ruderatmark där skräp dumpats in i skogspartiet.  

Naturvärden 
Områdets naturvärden är främst knutna till förekomsten av död ved. Två stående lågor och tre 
liggande lågor noterades vid den tänkta sträckan för diket. Här observerades större hackspett 
födosöka under fältbesöket, på en av de stående lågorna. Mindre hackspett (rödlistad som nära 
hotad) och gröngöling (tidigare rödlistad) hördes i närområdet, och området bedöms utgöra en del 
av deras födosökningsområde. Blommande sälgar utgör även viktiga nektarkällor tidigt på våren för 
många insekter. Trots dikning uppvisar området viss hygrofil prägel av markvegetationen, vilket 
också bidrar till områdets naturvärde. Träden inom inventeringsområdet faller dock inte in under 
definitionen för skyddsvärda träd. Inga fågelbon eller naturvårdsarter noterades inom 
inventeringsområdet vid fältbesöket 2022. Däremot har flera naturvårdsarter noterats inom norra 
naturvärdesklass 2-området som inventeringsområdet är en del av, men inte där det tänkta diket 
planeras dras.  

Beskrivning av konsekvenser 
Områdets hydrologiska status bedöms inte påverkas avsevärt eftersom det redan idag går diken 
norr, öster och söder om området. Skogspartiets naturvärden som helhet (norra naturvärdesklass 2-
området, Figur 1) är främst centrerade till mitten av området. Eftersom den relativt korta sträcka 
som utreds för att tas i anspråk ligger i utkanten av detta område, där gamla träd saknas och 
mängden död ved är mindre än i området i stort, bedöms områdets naturvärden inte påverkas 
avsevärt av eventuell exploatering.  

Ingreppet skulle innebära (beroende på dikets bredd) att cirka 40 alar, cirka 10 björkar, ett fåtal 
sälgar och unga granar, samt övrigt slyuppslag, behöver tas bort. Träden är unga till medelålders och 
har en diameter på uppskattningsvis 5 – 35 cm. Även den döda veden, cirka fem lågor, behöver 
flyttas.  

Sammantaget bedöms den planerade åtgärden inte orsaka negativa konsekvenser på identifierade 
naturvärden i området. En omdragning av diket skulle dessutom leda till att den nedskräpning som 
skett i skogskanten tas om hand om eftersom skräpet ligger mitt i vägen för det tänkta diket. 

Förslag till kompensation 
För att kompensera förlusten av de levande lövträden samt den döda veden föreslås att ett mindre 
område av motsvarande storlek sparas intill och lämnas för fri utveckling. På så vis kan ny död ved 
successivt skapas naturligt och arter som mindre hackspett som är beroende av lövträd och död ved 
kan fortsättningsvis trivas i området. De träd som fälls föreslås lämnas i närområdet för att inte 
förlora död ved. Den döda ved som redan finns i dagsläget föreslås också flyttas inom det 
naturvärdesklass 2-området inom vilket åtgärderna för dikesdragningen föreslås utföras. 

 

  



Slutversion 2022-03-28 

3 (6) 

 

Källförteckning 
Tryckta källor 

ArtDatabanken 2020. Rödlistade arter i Sverige 2020. Uppsala: Artdatabanken SLU. 

Anderberg, R. 2020. Naturvärdesinventering västra Garnudden, Salems kommun. Ekologigruppen AB 

Nitare, J. 2019. Skyddsvärd skog –Naturvårdsarter och andra kriterier för naturvärdesbedömning. Jönköping: 
Skogsstyrelsen. 

SFS 2007:845. Artskyddsförordning 

 

Digitala källor 

ArtDatabanken2020. Artfakta ArtDatabanken. http://www.artfakta.artdatabanken.se (Hämtad: 2022-03-24). 

Artportalen 2020. Artportalen, rapportsystem för arter. http://www.artportalen.se (Hämtad: 2022-03-24). 

Skogsstyrelsen 2020. Skogens pärlor, databas över skyddsvärd skog. Tillgänglig: 
https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/(Hämtad: 2020-05-05)  



Slutversion 2022-03-28 

4 (6) 

 

Bilagor 
 

 

Figur 2. Biotopbild inifrån inventeringsområdet. Trädslagsfördelningen utgörs främst av klibbal, vårtbjörk, sälg och gran. 
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Figur 3. Diket som går öster om inventeringsområdet. 
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Figur 4. Biotopbild tagen i det planerade dikets riktning.  
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Kommunstyrelsen

Nr. 4

§ XX KS/2022:355

Taxa plan- och bygglagen

Bygg- och miljöenheten har tillsammans med plan- och exploateringsenheten arbetat fram en
ny taxa för bygglov, anmälan om åtgärd, planbesked, geografisk information och kart- och
mättjänster. Avgifterna för geografisk information kommer att arbetas in i taxan, men finns
inte med i det här underlaget eftersom kart- och mätverksamheten lyder under
kommunstyrelsen, inte bygg- och miljönämnden.

Arbetet har baserats på en modell som bygger på den så kallade självkostnadsprincipen
(kommunallag 2017:725). Den innebär att en handläggningskostnad per timme räknas fram
och den genomsnittliga kostnaden för varje typ av ärende uppskattas så att kostnaden för
handläggningen ska motsvara kommunens kostnader för densamma. Tidsuppskattningar ska
ge kommunen ersättning för de timmar som läggs ned, och en framräknad
handläggningskostnad per timme ska täcka lönekostnader och övriga kostnader som kan
hänföras till området.

Kommunstyrelsen återremitterade (KS § 123) förslag till ny PBL-taxa 2019-11-04. I beslutet
framgår det att ”Förslaget innebär i vissa fall mycket stora avgiftshöjningar för mindre
åtgärder samtidigt som avgifter för åtgärder i större fastigheter sänks. Här måste förslaget
anpassas bättre till den marknadssituation Salem befinner sig visavi omgivande kommuner.
Även om taxan baseras på kostnadskalkyler bör allmänhetens upplevelser av mindre åtgärder
i förhållande till åtgärder på större fastigheter vägas in. Extrema avgiftshöjningar bör
undvikas.” Förslaget har tagit hänsyn till kommunstyrelsens beslut och anpassat taxan
därefter.

Ärendet behandlades av bygg- och miljönämnden 2022-09-06 § 39 och beskrivs i bygg- och
miljöenhetens tjänsteskrivelse daterat 2022-08-10.

Ordförandens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa ny taxa för plan- och bygglagen,

att gälla från och med 1 januari 2023.

2. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt bygg- och miljönämnden

att årligen justera handläggningskostnader per timme med av SKR framtagna Prisindex för

kommunal verksamhet (PVK) från och med år 2024.

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt bygg- och miljönämnden

att årligen se över tidsuppskattningarna för att de ska motsvara den genomsnittliga

handläggningstiden för de olika ärendetyperna.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelsen

Nr. 5

§ XX KS/2022:357

Rabatt på bygglov för solceller under år 2023 och 2024

För att stimulera utbyggnad av solcellsanläggningar för en- och tvåbostadshus, föreslår bygg-
och miljönämnden en rabatt på bygglovsavgiften för installation av solceller, som ska gälla
tillsammans med den nya planerade plan- och bygglovstaxan. Rabatten föreslås vara på 50
procent av ordinarie handläggningsavgift och gälla under år 2023 och år 2024. Därefter ska en
utvärdering av rabatten göras av bygg- och miljöenheten och redovisas till bygg- och
miljönämnden.

Utanför detaljplanelagt område finns inget krav på bygglov för installation av solceller. Inom
detaljplanelagt område eller område som omfattas av områdesbestämmelser kan bygglov
krävas i vissa fall, t.ex. om solcellspanelerna inte följer byggnadens/takets form utan behöver
monteras upprätt på ställning, om solcellspanelerna ska installeras på en byggnad eller inom
ett område som kommunen bedömer vara av särskilt kulturhistoriskt värde, eller om
solcellerna är integrerade i takmaterialet och innebär en avsevärd ändring av byggnadens
utseende.

Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens sammanträde 2022-09-26 § 40 efter
politiskt initiativ. Tjänsteskrivelse finns ej.

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att, för att stimulera utbyggnad av solceller för

en- och tvåbostadshus, besluta om en rabatt på eventuell bygglovavgift enligt gällande

bygglovtaxa motsvarande 50 procent,  att gälla under år 2023 och 2024.

_____________

Sändlista:

Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelsen

Nr. 6

§ XX KS/2022:345

Sammanträdesplan 2023

Kansliet har tagit fram förslag till sammanträdesdagar 2023 för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Sammanträdesdagarna har lagts med hänsyn till budget-, ram- och
delårsprocessen, övriga nämnders sammanträdesdagar, helgdagar samt skollov.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat 2022-09-21.

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

1. Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar 2023 till den 16 februari den 20
april, den 15 juni, den 5 oktober, den 23 november, samt den 14 december.

Kommunstyrelsens beslut för egen del

2. Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesdagar för kommunstyrelsen till den 6
februari, den 6 mars, den 3 april, den 29 maj,  den 25 september, den 16 oktober, den
6 november och den 4 december, samt för KSAU den 23 januari, den 20 februari, den
27 mars, den 15 maj, den 12 juni, den 11 september, den 2 oktober, den 23 oktober,
den 20 november, samt den 18 december.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Elina Peronius
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Sammanträdesplan 2023

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar 2023 till den 16 februari den 20 april,
den 15 juni, den 5 oktober, den 23 november, samt den 14 december.

Kommunstyrelsens beslut för egen del

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesdagar för kommunstyrelsen till den 6 februari,
den 6 mars, den 3 april, den 29 maj,  den 25 september, den 16 oktober, den 6 november
och den 4 december, samt för KSAU den 23 januari, den 20 februari, den 27 mars, den 15
maj, den 12 juni, den 11 september, den 2 oktober, den 23 oktober, den 20 november,
samt den 18 december.

Ärendet

Kansliet har tagit fram förslag till sammanträdesdagar 2023 för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Sammanträdesdagarna har lagts med hänsyn till budget-, ram- och
delårsprocessen, övriga nämnders sammanträdesdagar, helgdagar samt skollov.

Mats Bergström Elina Peronius
Kommundirektör Kommunsekreterare

Delges
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

Nr. 7

§ XX KS/2022:350

Begravningsförrättare i Salems kommun

Begravningsförrättare är inget politisk uppdrag, men kommunen har möjlighet att utse
borgerliga begravningsförrättare. De behöver inte ha någon speciell behörighet eller
kompetens, utan är personer som kommunen har förtroende för och rekommenderar.

Kommunens enda utsedda begravningsförrättare Mats Ershammar har den 31 augusti
inkommit med en avsägelse av uppdraget som begravningsförrättare i Salems kommun.
Erbjudandet om att nominera en ny begravningsförrättare har skickats till alla
kommunfullmäktiges gruppledare, men inga förslag har inkommit. Däremot har Per Olov
Lindberg, 73 år gammal och bosatt i Salems kommun, anmält till kommunen att han är villig
att åta sig uppdraget. Han är framför allt känd i kommunen i sin roll som ordförande i SPF
Seniorerna Salem. Han sitter också som ersättare i Pensionärsrådet, men representerar inget
parti.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat 2022-09-15.

Ordförandens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beviljar Mats Ershammars avsägelse som kommunens
begravningsförrättare.

2. Kommunstyrelsen beslutar att utse Per Olov Lindberg till kommunens
begravningsförrättare.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Begravningsförrättare i Salems kommun

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar Mats Ershammars avsägelse som kommunens

begravningsförrättare.
2. Kommunstyrelsen beslutar att utse Per Olov Lindberg till kommunens

begravningsförrättare.

Ärendet

Begravningsförrättare är inget politisk uppdrag, men kommunen har möjlighet att utse
borgerliga begravningsförrättare. De behöver inte ha någon speciell behörighet eller
kompetens, utan är personer som kommunen har förtroende för och rekommenderar.

Kommunens enda utsedda begravningsförrättare Mats Ershammar har den 31 augusti
inkommit med en avsägelse av uppdraget som begravningsförrättare i Salems kommun.
Erbjudandet om att nominera en ny begravningsförrättare har skickats till alla
kommunfullmäktiges gruppledare, men inga förslag har inkommit. Däremot har Per Olov
Lindberg, 73 år gammal och bosatt i Salems kommun, anmält till kommunen att han är
villig att åta sig uppdraget. Han är framför allt känd i kommunen i sin roll som ordförande
i SPF Seniorerna Salem. Han sitter också som ersättare i Pensionärsrådet, men
representerar inget parti.

Enligt kommunens reglemente för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda utgår
arvode till kommunens begravningsförrättare motsvarande tre sammanträdesarvoden
samt ersättning för eventuella kostnader som begravningsförrättare har i samband med
uppdraget, till exempel resor. Detta är aktuellt vid borgerlig begravning av medborgare
folkbokförd i kommunen, eller om det gäller en person som ska beredas en gravplats eller
motsvarande i kommunen. Kostnaderna utbetalas till begravningsförrättaren av
kommunen som sedan fakturerar dödsboet.

Mats Bergström Elina Peronius
Kommundirektör Kommunsekreterare
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