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1 BAKGRUND 

Mitta Geoteknik vatten & miljö (Mitta) har erhållit uppdraget av Vårgårda 
kommun att utföra en översiktlig miljöteknisk undersökning av delar av 
kvarteret Hyvlaren i Vårgårda tätort.  

Fastigheten inrymmer idag bland annat brandkår, vuxenutbildning, en villa 
samt en grafisk verkstad. Det har tidigare funnits en plantskola i kvarterets 
sydvästra delar. Kommunen arbetar med att ta fram en ny detaljplan där 
kvarteret planeras att göras om till bostäder. På grund av att det i området 
bedrivits verksamheter som kan ha gett upphov till föroreningar skall mark 
och grundvatten undersökas med avseende på föroreningsförekomst. 

Syftet med undersökningen är att utreda huruvida föroreningar förekommer 
på fastigheten, i vilka medier samt om möjligt, kvantifiera mängden förorenat 
material. Syftet är också att utifrån resultaten upprätta en riskbedömning med 
avseende på bostadsändamål.  

2 RIKTVÄRDEN OCH HANDLINGAR 

För jämförelse av analysresultat för mark tillämpas Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket, 2016) avseende 
känslig markanvändning. Känslig markanvändning, (KM), är en skyddsnivå 
som medger alla typer av markanvändning. Halterna inom området är så låga 
att människor i alla åldrar kan vistats permanent på platsen. Mark, 
grundvatten och ytvatten skyddas och odling och vattenuttag kan göras utan 
att negativa effekter uppstår. Riktvärden för KM används för exempelvis 
bostäder, lekplatser och förskolor. Analysresultaten jämförs också med 
Naturvårdsverkets nivåer för mindre än ringa risk, det vill säga då avfall kan 
återanvändas utan att behöva föregås av en anmälan till tillsynsmyndigheten. 

Analysresultat avseende grundvatten jämförs i första hand med de svenska 
riktvärdena från Sgu:s bedömningsgrunder för grundvatten samt 
Livsmedelsverkets kriterier för otjänligt dricksvatten. Då svenska riktvärden 
saknas görs jämförelse mot nederländska riktvärden. I tabell 1 nedan har 
samtliga riktvärden som tillämpats i denna rapport och bilagor sammanställts. 
Analysresultat avseende grundvatten jämförs i första hand med de svenska 
riktvärden som finns. Sgu:s bedömningsgrunder för grundvatten och 
riktvärden från SPI kan vara aktuella.  

Arbetet har utförts i enlighet med SGF:s Fälthandbok Miljötekniska 
markundersökningar. Rapport 2:2013. 

Tabell 1. Sammanställning av tillämpade riktvärden, haltgränser och övriga handlingar. 

Tillämpade riktvärden  Referens  

Jord 
Naturvårdsverkets generella riktvärden 
för känslig markanvändning, KM 

Naturvårdsverket, 2009, Riktvärden för 
förorenad mark -Modellbeskrivning och 
vägledning, Rapport 5976, september 
2009. Uppdaterade juni 2016. 
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Naturvårdsverkets generella riktvärden 
för mindre känslig markanvändning 
(MKM) 

Naturvårdsverket, 2009, Riktvärden för 
förorenad mark -Modellbeskrivning och 
vägledning, Rapport 5976, september 
2009. Uppdaterades juni 2016. 

Naturvårdsverkets nivå för mindre än 
ringa risk 

Naturvårdsverket. 2010. Återvinning av 
avfall i anläggningsarbeten. Handbok 
2010:1 

Grundvatten 
SGU:s generella riktvärden för 
grundvatten på nationell nivå och 
utgångspunkter för att vända trender. 
Bilaga 1.  

SGU-FS 2016:1 

Livsmedelsverkets föreskrifter om 
dricksvatten 

SLVFS 2001:30 

Riktvärden för grundvatten, tabell 5.10 SPI, 2010. Efterbehandling av 
förorenade bensinstationer och 
dieselanläggningar. Svenska 
Petroleuminstitutet. December 2010 

Dokument 
Jord- och vattenprovtagning SGF, 2013. Fälthandbok Miljötekniska 

markundersökningar. Rapport 2:2013. 

 

3 OMRÅDESBESKRIVNING 

Undersökningen har omfattar fastigheterna Hyvlaren 2, 3, 4 och 5. Totalt 
omfattar fastigheterna en yta av ca 1,8 ha. Området avgränsas av 
Föreningsgatan, Parkgatan och Allégatan. Bostäder finns på den angränsande 
fastigheten Hyvlaren 1.  

 

Figur 1: översiktsbild av fastigheten. Undersökningsområdet har markerats i svart. 
(Naturvårdsverket, u.å). 

Inom den del där plantskolan tidigare bedrevs består ytskiktet av klippt 
gräsmatta. Strax öster om plantskolan finns en grusad köryta. På övriga delar 
av området består ytskiktet av asfalt.  
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Nedan följer en beskrivning av de aktuella fastigheterna.  

3.1 Lokalisering 

Undersökningsområdet är beläget i centrala Vårgårda.  

 

Figur 1. Orienteringsfigur. Området är markerat i svart i figuren.  
(Naturvårdsverket, 2017a). 

3.2 Topografi och geologi 

Området är plant och sluttar svagt från öster mot väster.  

Den naturligt lagrade jorden består inom området och i närområdet av 
isälvssediment.   
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Figur 2. Utdrag ur SGU:s kartvisare jordartslager (SGU u.å,a). 

3.3 Geohydrologi och brunnar 

Undersökningsområdet är anslutet till kommunalt vatten och avlopp. Inom 
området finns dagvattenledningar. Enligt Sgu:s brunnsarkiv finns inga 
dricksvattenbrunnar i området. Ca 300 m söder om området rinner Kyllingsån 
i sydvästlig riktning. Grundvattenströmningens riktning bedöms vara 
sydlig/sydvästlig. Grundvattnet bedöms vara ca 3 m under markytan och 
akvifären bedöms som genomsläpplig.  

 

Figur 2. Utdrag ur Sgu:s brunnsarkiv (sgu.se, u.å,b). 
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4 SKYDDAD NATUR 

Utdrag ur Naturvårdsverkets Skyddad natur visar att skyddat naturområde 
finns som närmast 250 m sydöst om kvarteret Hyvlaren.  

 

Figur 3. Utdrag ur Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur (u.å).  

5 VERKSAMHETSBESKRIVNING 

5.1 Historisk och nuvarande verksamhet 

Lite är känt om vilka verksamheter som har bedrivits på de aktuella 
fastigheterna. Enligt ekonomiska kartan framgår ej vilka verksamheter som 
bedrevs när kartan upprättades. Ytan är markerad som trädgård samt åker.  
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Figur 4. Utdrag ur ekonomiska kartan och Lantmäteriets karttjänst 
historiska kartor (Lantmäteriet.se).  

 

Figur 5. Flygfoto av undersökningsområdet. Fastighetsgränserna är markerade i streckade 
linjer.  

HYVLAREN 3 

HYVLAREN 5 

HYVLAREN 2 

HYVLAREN 4 
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Figur 6. Ortofoto från 1960-talet (Lantmäteriet, historiska ortofoton). 

Följande är känt om de olika fastigheterna: 

Fastighet Tidigare verksamheter Nuvarande verksamheter 

Hyvlaren 2 Eventuellt mekanisk 
verkstad1. Ej riskklassad 
enligt MIFO-metodiken. 

Utbildningsverksamhet 

Hyvlaren 3 Möjligen åkermark Vårgårda 
brandmannaklubb 

Hyvlaren 4 Plantskola. Ej 
riskklassad enligt MIFO-
metodiken. 

Plantskolan är nedlagd, 
men växthusen finns kvar. 
Ingen annan verksamhet 
bedrivs. På tomten står ett 
bostadshus.  

Hyvlaren 5 Ej känt Grafisk industri 

 

Hyvlaren 1, som ingår i kvarteret, har ej omfattats av denna undersökning. 

                                                 

1 Detta är ej bekräftat och inga ytterligare uppgifter om detta har framkommit.  
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5.2 Förorenade fastigheter i närområdet 

Varken plantskolan eller den grafiska verkstaden är riskklassade enligt 
MIFO-metodiken. Nedan visas ett utdrag ur Länsstyrelsen i Västra Götalands 
läns karttjänst Infokartan. 

 

Figur 7. Utdrag ur Länsstyrelsens webb-GIS, Risk för förorenade områden (Länsstyrelsen, 
2017-11-20).  

6 TIDIGARE UTREDNINGAR 

Det har tidigare utförts en geoteknisk undersökning av fastigheten.  

 BG&M Konsult AB. Kv Hyvlaren, Vårgårda kommun. Nybyggnad 
bostäder. PM Geoteknik 170920. 

7 GENOMFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 

7.1 Allmänt 

Den miljötekniska undersökningen omfattar störd provtagning med 
provtagningsskruv monterad på geoteknisk borrbandvagn. Både ytliga samt 
djupare prover har uttagits. 2 grundvattenrör har installerats. Samtliga 
provtagningspunkter är belägna inom undersökningsområdet som är markerat 
i figur 1. Fältarbetena genomfördes 2017-12-04.  

Innan undersökning genomfördes en ledningskoll för att säkra de 
markförlagda ledningarna. 

Jordprover sparas kylt hos Mitta i 3 månader från provtagningsdatum för att 
möjliggöra eventuell kompletterande provtagning. 

Inmätning av samtliga provtagningspunkter utfördes med GNSS-utrustning i 
koordinatsystem (X, Y) Sweref 99 13 30 och i höjdsystem RH 2000. 
Provtagningdspunkternas läge framgår av ritningarna M1-1 samt M1-2, 
Bilaga 2.  
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Provpunkt Placering 

MP1 Belägen strax söder om växthusen på yta där odling 
tidigare bedrivits 

MP2 Södra delen av fastigheten Hyvlaren 2 

MP3 Norra delen av fastigheten Hyvlaren 2 

MP4 Södra delen av den grafiska industrin 

MP5 Söder om räddningstjänstens lokaler 

MP6 Vid påfyllningskran för eldningsolja vid växthusen 

MP7 Grusad köryta öster om plantskolan 

 

7.2 Jordprovtagning skruvborrning 

7 provpunkter uttogs med provtagningsskruv monterad på borrbandvagn av 
typen typ GM 50 combi. 

Provtagningsnivåerna avgjordes i fält och delades in efter 
materialsammansättning, jordart och färgskiftning. Samlingsprover uttogs på 
om ca 0,5 m mäktighet. Proverna placerades i kärl tillhandahållna av Eurofins 
Environment. Duplikatprov för egna fältanalyser uttogs i diffusionstät påse. 
Iakttagelser såsom lukter, materialförekomst och jordart noterades i fält och 
redovisas i bilaga 2.  

Totalt uttogs 84 prover, varav 12 skickades på laboratorieanalys. 
Provpunkterna är benämnda MP1-MP7. Ett prov från den geotekniska 
undersökningen, BH2, har skickats på laboratorieanalys. 

Direktmätning av den relativa koncentrationen flyktiga kolväten (VOC) som 
förekommer i jordens porluft genomförs på samtliga upptagna prov. Mätning 
genomfördes med fotojoniseringsdetektor (PID) av typen Photovac 2020 på 
rumstemprerade prover. 

7.3 Ytprovtagning 

Då plantskola har bedrivits på delar av fastigheten finns risk för rester av 
bekämpningsmedel i jord. Bekämpningsmedel binder i stor utsträckning till 
organiskt material och därför har provtagning skett av mulljordsskiktet. 
Provtagning genomfördes med provtagningsskruv monterad på borrbandvagn 
av typen typ GM 50 combi. 1 m av jordens översta skikt upptogs på 
provtagningsskruven och i de fall mulljord påträffades provtogs denna. Dessa 
prover är benämnda P1-P9. Dessa prover uttogs inom det område där 
plantskolans odlingar sannolikt har varit belägna. Därefter delades 
odlingsområdet in i två delområden benämnda SP1 och SP2. Delområdena 
valdes ut då de bedömdes vara homogena till sin sammansättning gällande 
markanvändning och geologiska förutsättningar. Mulljord från respektive 
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delområde blandades samman till samlingsprov benämnda SP1-1, SP1-2 
samt SP2-1. Ett stickprov från område SP1 respektive SP2 har skickats på 
analys för att kunna bedöma huruvida varierande halter förekommer. 
Ytterligare påträffades mulljord på den grusade körytan väster om 
plantskolan. Prov uttogs på mulljorden och skickades även detta på analys för 
pesticider. I tabell nedan redovisas vilka prover som ingår i respektive 
samlingsprov.  

Tabell 2. Sammanställning av mulljordsprover. Samlingsproverna är sammansatta av flera 
prover som uttagits inom respektive område.  

SAMLINGSPROVER 

SP1-1 MP1-1 0,0-0,3 Mörkbrun siltig SAND 

P1 0,0-0,3 Mörkbrun FYLLNING /mulljord silt sand/ 

P2-1 0,0-0,5 Mörkbrun mullhaltig siltig SAND 

P7-1 0,0-0,5 Mörkbrun mullhaltig siltig SAND 
P8-1 

 
0,0-0,5 

 
Mörkbrun FYLLNING /mulljord silt sand/ 
 

 

SP2-1 P3-1 0,0-0,5 Mörkbrun FYLLNING /mulljord silt sand/ 

P4-1 0,0-0,3 Mörkbrun FYLLNING /mulljord silt sand/ 

P5-1 0,0-0,3 Mörkbrun FYLLNING /mulljord silt sand/ 
P6-1 

 
0,0-0,4 

 
Mörkbrun mullhaltig siltig SAND 
 

 

SP1-2 P1-2 0,3-0,7 Mörkbrun mullhaltig siltig SAND 

P2-2 0,5-0,6 Mörkbrun ngt mullhaltig siltig SAND 

Kommentar Prov uttaget på mulljord längre ned i profilen.  
 

ENSKILDA PROVER, STICKPROVSKARAKTÄR 
 

P4-1 0,0-0,3 m. Uttaget från område SP2 

MP1-1 0,0-0,3 m Uttaget från område SP1 

MP7-2 0,2-0,5 m uttaget från grusad köryta 

 

7.4 Grundvattenprovtagning 

2 st grundvattenrör (PEH Ø 50 mm) med en meter filter försedd med 
sandstumpa installerades i MP1 respektive MP5. Grundvattenrör MP1 
placerades söder om växthusen på plantskolan. MP5 placerades mellan 
brandstationen och den grafiska verkstaden.  

Vid markytan tätades röret med bentonit för att förhindra ytvatteninträngning.  

Provtagning av grundvatten genomfördes vid olika tillfällen på grund av dålig 
tillgång till vatten i rören. Vattnet omsattes innan provtagning i rör MP1. I 
MP5 omsattes ej vattnet på grund av liten vattenmängd och låg tillströmning. 
Vatten uttogs med en engångsbailer i respektive rör och samlades upp i 
provtagningskärl tillhandahållna av Eurofins Environment.  
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De första analysresultaten från MP1 påvisade förhöjda halter av metaller. 
Därav uttogs ett omprov i samma punkt för analys av metaller. Samtliga 
metallprover har filtrerats hos laboratoriet.  

7.5 Analysprogram 

Genomförd provtagning redovisas nedan.  

Tabell 2. Analysprogram för jordprover.  

Analys Antal prov 
BTEX 2 
Metaller 10 st inkl kvicksilver 9 
PAH16 4 
Alifater, aromater 3 
Pesticider 5 
PCB7 2 
 

Ett prov från den geotekniska undersökningen har skickats på 
laboratorieanalys, benämnd BH2.  

 
Tabell 3. Analysprogram för grundvattenprover. 

Prov Analys Kommentar 

MP1 
Metaller inkl kvicksilver, pH, 
konduktivitet, redoxpotential 
Pesticider 

Metallerna har filtrerats. 
Metallanalys har 
genomförts på två uttagna 
prover, vidare benämnda 
prov 1 och prov 2.  

MP5 
Metaller inkl kvicksilver, BTEX, 
alifater, aromater, PAH16, pH, 
konduktivitet, PFAS 

Metallerna har filtrerats 

 

8 RESULTAT 

8.1 Fältobservationer 

Inom området har fyllning påträffats i ett varierande djup av 0,4-1,0 m 
mäktighet i samtliga punkter förutom MP1. Fyllningen består överst av 
krossmaterial, därefter av grusig sand eller mullhaltig siltig sand. Inom 
plantskolans område påträffades mulljord som troligen blivit påförd, då 
mulljorden ställvis uppgick till 1 m tjocklek. Liten mängd tegel påträffades i 
MP4.  

I övrigt noterades inget anmärkningsvärt avseende jordprovernas 
sammansättning. Ingen lukt av olja eller annat avvikande noterades.  

Den fria grundvattenytan befinner sig 2,6 m under markytan i den västra 
delen. I den östra har grundvattnet påträffats på ca 3,4 m under markytan.  

Mätning av flyktiga kolväten har utförts på samtliga prov. Generellt erhölls 
inga mätbara halter alternativt mycket låga. 
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Detaljerade fältobservationer återfinns i Bilaga 2. 

 

Figur 8. Söder om plantskolans växthus där proverna P1-P8 uttagits.  

 

Figur 9. Växthus.  
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Figur 10. Vy mot norr och påfyllningskran för eldningsolja vid bortre delen av den gula 
byggnaden.  

 

Figur 11. Norra delen av Hyvlaren 2. Vy mot norr.  
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Figur 12. Brandstationen. Vy mot sydöst.  

 

Figur 13. Vy mot nordöst.  

8.2 Analysresultat  

I SP1-1 samt SP2-1 överskrider DDT riktvärdet för känslig markanvändning. 
P4-1 tangerar riktvärdet för KM. Låg halt alifater påträffades i MP7-2. Halten 
understiger dock de generella riktvärdena. 
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I grundvattnet uppmättes förhöjda halter av metaller i MP1, där riktvärde 
avseende arsenik överskrids i prov 1. Riktvärdet som tillämpas är SGU:s 
Pesticider har ej kunnat påvisas i grundvatten. pH är 6,2 och konduktiviteten 
är låg. PFAS och pesticider har ej påträffats i grundvattnet.  

Analysresultaten har sammanställts och jämförs med tillämpliga riktvärden i 
bilaga 3.  

9 BEDÖMNING AV FÖRORENINGSSITUATION 

Föroreningar i jord har påträffats inom det område där plantskolan tidigare 
bedrivits. Flera olika pesticider har påträffats men det är endast summan DDT 
(total) som överskrider det generella riktvärdet för KM. Övriga pesticider som 
påträffats i låga halter är hexaklorbensen, pentakloranilin och qvintozen. 
Föroreningar över riktvärde har påträffats i två punkter i det ytliga 
mulljordslagret. I prov SP1-2, som består av mulljord längre ned i 
jordprofilen är halten av DDT endast ca 1/10 i jämförelse mot den ytligare 
jorden. Detta tillsammans med det djupare samlingsprovet och stickproverna 
MP1-1 och P4-1 tyder på att det finns en inbördes haltvariation i jorden. Det 
förekommer sannolikt både högre och lägre halter än vad som kunnat påvisas 
med laboratorieanalyserna.   

Prover har även uttagits söder om växthusen och flygfotona antyder att någon 
form av odling på friland skett på platsen. Större delen av plantskolan utgörs 
idag av gräsmatta. Det är inte känt hur stor del av området som brukats för 
odlingsverksamheten. Därmed har utbredningen av DDT ej kunnat avgränsas 
i x,y-led. Av äldre flygfoton att döma har odlingen varit koncentrerad till ytan 
söder om växthusen. Detta utesluter dock inte att odling skett även öster och 
väster om denna del. Växthusen finns kvar, men jorden i dessa lokaler har ej 
kunnat undersökas då området ej var tillgängligt vid undersökningstillfället. 
Odling har skett på upphöjda bäddar. Det är okänt huruvida marken i 
växthusen är hårdgjord eller ej. Om ytan inom växthusen ej är hårdgjord är 
sannolikheten stor att bekämpningsmedel förekommer även här.  

Inga halter av pesticider över rapporteringsgräns påträffades i grundvattnet. 

I grundvattnet i MP1 påträffades förhöjda halter av metaller, varav arsenik 
överskrider riktvärdet för grundvatten. Halten av arsenik är att betrakta som 
mycket hög, vilket kan innebära att det finns en påverkan från en förorenande 
punktkälla. Grundvattnet som provtagits på området har sammanställts nedan 
och klassats utifrån SGU:s bedömningsgrunder, se tabell 4 och 5.  
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Tabell 4. Grundvatten delas in i fem klasser enligt SGU:s bedömningsgrunder för 
grundvatten.  

Klassindelning efter bedömningsgrunder 

Klass 1 Mycket låg 

Klass 2 Låg  

Klass 3 Måttlig 

Klass 4 Hög  

Klass 5 Mycket hög 

 

Tabell 5. Uppmätta halter inom Kv Hyvlaren jämförs med SGU:s bedömningsgrunder och 
klassas från Klass 1 till Klass 5. Färgen representerar en klass motsvarande tabell ovan. 
Under kolumnen kommentar har sannolikheten att en förorenande punktkälla har påverkat 
grundvattnet angetts. Halt anges i mg/l. 

 

Ämne 

MP1 prov 1 MP1 prov 2 MP5 

Uppmätt 
halt 

Kommentar Uppmätt 
halt 

Kommentar Uppmätt 
halt 

Kommentar 

Arsenik 0,016  Risk för Mycket 
stark påverkan av 
punktkälla. 
Otjänligt som 
dricksvatten 

0,0015  Risk för Måttlig 
påverkan av 
punktkälla 

0,000093  Ingen eller 
obetydlig påverkan 
av punktkälla 

Bly 0,0011  Risk för Påtaglig 
påverkan av 
punktkälla 

0,00014  Ingen eller 
obetydlig påverkan 
av punktkälla 

0,00004  Ingen eller 
obetydlig påverkan 
av punktkälla 

Kadmium 0,000091 Ingen eller 
obetydlig 
påverkan av 
punktkälla - 
normal halt för 
grundvatten 

0,000058  Ingen eller 
obetydlig påverkan 
av punktkälla 
Normal halt för 
grundvatten 

0,00017  Risk för Måttlig 
påverkan av 
punktkälla 

Koppar 0,035  - 0,012  - 0,00066 - 

Krom 0,0031  - 0,0007  - <0,00005
0  

- 

Kvicksilv
er 

<0,00010 Rapporterings-
gräns överskrider 
nivå för 
bedömning 

<0,0001
0 

Rapporterings-
gräns överskrider 
nivå för bedömning 

<0,00010 Rapporterings-
gräns överskrider 
nivå för bedömning 

Nickel 0,0034   0,0018   0,0053   

Zink 0,006  0,0036  0,041   

 

Ytterligare ett prov uttogs 180115 i MP1 för att bekräfta föregående 
analysresultat. Detta prov uppvisade lägre halter av d flesta ingående 
metallerna. En tydlig bild av eventuell föroreningsförekomst har därför ej 
kunnat utläsas. Det förekommer ej höga halter arsenik eller övriga metaller i 
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jorden i det aktuella området. Dock har arsenik använts som 
bekämpningsmedel på handelsgårdar under 1900-talet, varvid ett eventuellt 
samband ej kan uteslutas.  

I grundvattnet i MP5 påträffades låga halter av toluen och xylen. Bedömning 
av ursprunget har ej kunnat göras. Det är ej känt huruvida det finns ett 
samband med den grafiska industrin. Samtliga prover har mätts med PID-
instrument, och inga utslag erhölls som tyder på oljeförorening i jord.   
Halterna är dock låga och bedöms ej utgöra en risk med avseende på 
inträngning av ånga i byggnad. Möjligt är att samband finns med den grafiska 
industrin, eller att ämnena ibland påträffas i statsmiljö. 

9.1 Föroreningarnas egenskaper 

DDT är en insekticid som förbjöds på 70-talet. DDT har mycket låg löslighet 
i vatten och anses därmed vara orörlig, då Koc-värdet överskrider 5000. DDT 
och dess nedbrytningsprodukter är bioackumulerbara och har även lång 
nedbrytningstid. Halveringstiden har uppskattats till mellan 2-25 år. 
Människor kan vid högre doser av DDT drabbas av akut förgiftning och 
långvarig exponering kan skada fortplantningsförmågan och orsaka 
leverskador. DDT finns sedan 2016 upptagen i Naturvårdsverkets generella 
riktvärden (SGI, 2013). 

Arsenik är ett grundämne med mycket hög farlighet. Arsenik förekommer 
ofta i högre halter i jordar med inslag av alunskiffer än jordar utan inslag av 
alunskiffer. Det är den nationella bakgrundshalten som utgör 
Naturvårdsverkets generella riktvärde, men stora variationer kan förekomma 
lokalt och regionalt. Störst exponering för arsenik sker genom kosten, 
dricksvattenintag och tobaksrökning. Arsenik binder starkt till jord då pH 
understiger 8 och i syresatta förhållanden. Transport och arsenikupptag ökas 
vid övriga förhållanden. Arsenik är klassad som cancerframkallande kan 
orsaka störd reproduktion och hudsjukdomar (Naturvårdsverket, 2006). 
Kronisk arsenikexponering kan orsaka skador på nervsystemet och anemi 
(Naturvårdsverket, 2008). Arsenik är dessutom akuttoxiskt i högre doser. 

9.2 Skyddsobjekt 

Aktuella skyddsobjekt på området utgörs av de människor som kan komma 
att vistas och bo på området. 250 meter söderut rinner Kyllingsån som mynnar 
ut i Säveån. Då den generella riktvärdesmodellen tillämpas skyddas även 
Kyllingsån. 

9.3 Spridningsförhållanden och förutsättningar 

Pesticider förekommer i den omättade zonen i den ytliga mulljorden inom 
plantskolans område. På provet som uttagits på något djupare nivå är halterna 
avsevärt lägre. DDT binder starkt till organiskt material och kan i det 
närmaste betraktas som immobil. Sannolikt förekommer föroreningarna 
bundna till organiskt material och har därmed mycket låg rörlighet. Man 
påträffar sällan bekämpningsmedel i jord som ej innehåller organiskt 
material. Detta på grund av att det är främst på organiska jordar 
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bekämpningsmedlet använts, samt att DDT är partikulärt bundet. Spridning 
genom ytvatten och erosion bedöms som liten, sett till de halter som påträffats 
i området och att DDT har mycket låg löslighet i vatten.  

Arsenik är den metall som påträffats i högst halt i grundvattnet. Grundvattnet 
i MP5 uppvisar däremot mycket låg halt arsenik. Omprovet av metaller i MP1 
uppvisar en 10-potens lägre halter. Grundvattenakvifären bedöms som 
genomsläpplig då den består av sand och siltig sand. Strömningshastigheten 
kan därmed uppgå till flera meter per år. Det finns därmed en möjlighet att 
påverkan skett från annan fastighet. Dock finns det ej uppgifter om att sådana 
förorenade verksamheter finns eller tidigare funnits i det direkta närområdet. 
Arsenik i högre halter har ej påträffats i jord, vilket också medför att den 
förhöjda halten arsenik kan komma från annat håll än från spridning från jord 
till grundvatten. Risken finns att det kan förekomma en idag okänd punktkälla 
som gett upphov till den höga halten arsenik.  

9.4 Konceptuell modell 

I syfte att förklara områdets geologi och föroreningssituation har en 
konceptuell modell tagits fram som ligger till grund för riskbedömningen som 
presenteras nedan. På de aktuella fastigheterna kan man exponeras för 
föroreningar via oralt intag av jord, inandning av damm samt hudkontakt. 
Spridning av DDT kan ske partikulärt genom erosion av ytvatten och vind. 
För arsenik i grundvatten kan skridning ske via grundvattentransport.  

Inget dricksvattenuttag görs på fastigheterna eller i närområdet, vilket medför 
att exponering via dricksvatten ej är en relevant exponeringsväg. DDT kan ej 
heller övergå i gasfas.  

 

Figur 14. En konceptuell modell för kvarteret Hyvlaren har upprättats utifrån de 
förutsättningar som är gällande för fastigheten.  
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9.5 Riskbedömning 

Störst risk är förknippad med oralt intag av jord som är förorenad av DDT. 
Exponering av DDT som kan medföra en risk förväntas kunna uppstå om 
förorenade massor används i ytskikt på sådana områden som kan komma att 
användas för odling och lekytor då intag av jord är den dominerande 
exponeringsvägen. Risken beror därav hur den framtida 
bostadsanvändningen utformas, huruvida ytor skall hårdgöras och besås. 
Möjlighet till odling medför en ökad risk. 

Tabell 6. Sammanställning av förekommande föroreningar. Styrande för riktvärde i den 
generella riktvärdesmodellen samt ämnets farlighet anges. 1Enligt Naturvårdsverket ( 2009. 
2Enligt MIFO (Naturvårdsverket, 1999). 

Parameter  Styrande för riktvärde1  Ämnets farlighet2 

Arsenik  Bakgrundshalt  Mycket hög 

DDT  Oralt intag av jord  Mycket hög 

De förhöjda halterna i grundvattnet bedöms utgöra låg risk för människors 
hälsa då grundvattnet ligger djupt och inget dricksvattenuttag sker. Det är 
med dagens kunskap svårt att bedöma risker för förekomsten av metaller och 
dess spridning i grundvattnet då motstridiga resultat erhållits. Med anledning 
av att de höga halterna i grundvattnet inte har kunnat replikerats i ett omprov, 
kan en säker bedömning avseende detta inte göras.  

10 SAMLAD BEDÖMNING OCH SLUTSATSER 

Mulljord som innehåller halter av DDT överskridande riktvärde för känslig 
markanvändning bedöms vara olämplig för bostadsändamål. Det råder också 
osäkerhet kring förekomsten av arsenik i grundvattnet.   

 Inför ett entreprenadskede rekommenderas att kompletterande 
provtagning av pesticider görs på Hyveln 2. Odling kan ha skett på 
större ytor inom fastigheten. En avgränsning underlättar även 
masshanteringen inom området. 

 Mulljord förorenad av DDT ska avlägsnas och ersättas med ren 
mulljord på grönytor och rabatter då markanvändningen ändras.  

 Jorden i växthuset ska provtas innan lämpligt omhändertagande av 
denna kan bedömas.  

 Mulljorden innehåller <5% organiskt kol, vilket innebär att massorna 
kan placeras under tätskikt på deponi. Det kan dock finnas andra 
användningsområden för den förenade jorden, såsom 
sluttäckningsmaterial på deponi.   

 Kompletterande undersökningar av grundvattnet rekommenderas då 
det finns risk att en pågående spridning av arsenik pågår. 
Grundvattenrör bör installeras för att avgränsa en eventuell förorening 
i grundvattnet. 
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10.1 Myndighetskontakt 

Det råder upplysningsplikt för den som äger eller brukar en fastighet gällande 
upptäckt av föroreningar enligt miljöbalken. Enligt 10 kap 11 § skall 
tillsynsmyndighet genast underrättas.  Vi rekommenderar därför att en kopia 
av denna rapport skickas in till den kommunala tillsynsmyndigheten. 

Anmälan om sanering kan behöva göras till aktuell miljömyndighet enligt 
28§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 
1998:899). Anmälan skall göras 6 veckor innan påbörjad avhjälpandeåtgärd 
och godkännas av tillsynsmyndighet innan avhjälpandeåtgärd påbörjas. 

Mitta AB Skövde 2018-02-07 
 

 
 
 
 

 

 

  

Rebecca Friberg John Norman 
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Kvarteret Hyvlaren 
Översiktlig miljöteknisk 

undersökning 
Rapport 180207

Provtagningsmetod Skruvborr

-5°C, Regnigt

Utförda analyser*1

Bilaga 2 Jordart- och provtagningstabell

Kv. Hyvlaren, Vårgårda kommun                        
Jordart- och provtagningstabell                             

Sammanställning av fältanteckningar och  analysresultat 

Väder vid 
provtagningstillfälle Fältarbete utfört av: R.F., J.N.& J.J. (2017-12-04)

Provpunkt 
löpnmumm

er
Djup 

[mumy] Jordartsbenämning M
et

al
le

r

PCB
Pes

tic
id

er

pH, 

ko
ndükt

iv
ite

t

PAH16

Red
oxp

ot.

PID
 R

es
ulta

t

Påt
rä

ffa
d 

fö
ro

re
nin

g*
2

        Anmärkning / fältnotering

MP1 Uppmätt gvy i rör 2,6mumy (171204). X X X As

1 0-0,5 Mörkbrun siltig SAND X X X 0
Prov uttaget på 0-0,3m. Ev 
fyllning

2 -1,0   Brun ngt grusig SAND 0 Ev. fyllning, ser omblandat ut
3 -1,6   Brun SAND 0
4 -2,0   Ljusbrun siltig SAND 0 Finsand, blött
5 -2,5   Grå siltig SAND 0 Finsand
6 -3,0   Grå siltig SAND X <5 Finsand
7 -3,6   Gråbrun SAND <5
8 -4,0   Gråbrun siltig SAND <5 Siltskikt 3,8mumy

MP2 Uppmätt vy i bh 2,7mumy (171204).

1 0-0,05 Asfalt
2 -0,3 Grå FYLLNING /kross/ <5
3 -0,4 Brun FYLLNING /silt sand/ 0
4 -0,6 Mörkbrun FYLLNING /mulljord silt sand/ X X X 0
5 -1,0 Brun ngt siltig SAND <5

6 -1,2 Ljusbrun SAND <5
Finsand, lerskikt 1,3mumy, 
ev alunskiffer?

7 -1,5 Ljusbrun ngt lerig siltig SAND <5 Finsand, ev alunskiffer

8 -2,0 Ljusbrun siltig SAND <5 Finsand, alunskiffer?
9 -2,5 Ljusbrun siltig SAND 0 Finsand

10 -3,0 Ljusbrun siltig SAND <5 Finsand, alunskiffer?
11 -3,5 Ljusbrun ngt siltig SAND <5 Finsand

12 -4,0 Ljusbrun ngt siltig SAND <5 Finsand, alunskiffer?

MP3 Uppmätt vy i bh 2,8mumy (171204).
1 0-0,05 Asfalt
2 -0,4 Grå FYLLNING /kross/ 0
3 -0,5 Mörkbrun FYLLNING /mulljord silt sand/ -
4 -1,0 Rostbrun ngt grusig siltig SAND X 0
5 -1,7 Ljusbrun siltig SAND 0 Finsand
6 -2,0 Ljusbrun ngt siltig SAND <5 Rostfläckig, finsand
7 -2,5 Ljusbrun siltig SAND <5
8 -3,0 Ljusbrun siltig SAND 0

Blå markering anger att riktvärde för grundvatten överskrids. Se vidare i Bilaga 3. 
Röd markering innebär att rubricerad halt överskrider MKM. Se vidare i Bilaga 3. 

Förklaring till tabell:
*1 Val av analys markeras med X eller textangivelse.

*2 Om förorening över riktvärde påträffats, anges här överskridande ämne/ämnesgrupp.

Gul markering innebär att rubricerad halt överskrider KM.Se vidare i Bilaga 3. 

Rådmansgatan 24
541 45 Skövde
www.mitta.se



Provtagningsmetod Skruvborr

-5°C, Regnigt

Kvarteret Hyvlaren 
Översiktlig miljöteknisk 

undersökning 
Rapport 180207Bilaga 2 Jordart- och provtagningstabell

Utförda analyser*1

Kv. Hyvlaren, Vårgårda kommun                    
Jordart- och provtagningstabell                        

Sammanställning av fältanteckningar och  analysresultat 

Väder vid 
provtagningstillfälle Fältarbete utfört av: R.F., J.N.& J.J. (2017-12-04)

Provpunkt 
löpnmumm

er
Djup 

[mumy] Jordartsbenämning M
et

al
le

r

Alif
at

er
, 

ar
om

at
er

BTEX

PAH16

PFOS

pH, k
ond

PID
 R

es
ulta

t

Påt
rä

ffa
d 

fö
ro

re
nin

g*
2

        Anmärkning / 
fältnotering

MP4
1 0-0,05 Asfalt
2 -0,5   Brun FYLLNING /grus sand/ 0 Tegel
3 -1,0   Brun FYLLNING /grus sand/ X X X X 0 Tegel
4 -1,5   Brun siltig SAND 0
5 -2,0   Brun ngt siltig SAND <5
6 -2,5   Mörkbrun ngt siltig SAND 0
7 -3,0   Mörkbrun ngt siltig SAND 0
8 -3,5   Mörkbrun ngt siltig SAND 0
9 -4,0   Mörkbrun ngt siltig SAND 0

MP5 Uppmätt gvy i rör 3,4mumy (171204). X
1 0-0,05 Asfalt
2 -0,4 Brungrå FYLLNING /kross/ <5
3 -0,9 Brun ngt siltig SAND <5
4 -1,4 Brun ngt siltig SAND 0
5 -1,9 Brun ngt lerig siltig SAND <5 Varvigt
6 -2,4 Brun siltig SAND -
7 -2,9 Brun ngt siltig SAND <5
8 -3,4 Brun siltig SAND <5
9 -4,0 Brun siltig SAND <5

MP 6 Uppmätt vy i bh 2,4mumy (171204).
1 0-0,05 Asfalt
2 -0,3 Brungrå FYLLNING /kross/ 0
3 -0,8 Mörkbrun FYLLNING /mulljord grus silt sand/ X 0
4 -1,3 Mörkbrun ngt mullhaltig ngt siltig SAND 0
5 -1,8 Ljusbrun ngt siltig SAND 0
6 -2,3 Brun siltig SAND 0
7 -3,0 Brungrå siltig SAND X X 0

MP7 Uppmätt vy i bh 2,8mumy (171204).
1 0-0,2 Grå FYLLNING /kross/
2 -0,5 Mörkbrun FYLLNING /mulljord grus silt sand/ X X X X 25
3 -0,7 Mörkbrun FYLLNING /mulljord grus silt sand/ <5
4 -1,0 Brun ngt grusig siltig SAND 0
5 -1,5 Ljusbrun siltig SAND <5 Finsand
6 -1,7 Ljusbrun ngt grusig siltig SAND <5 Finsand
7 -2,2 Ljusbrun siltig SAND <5 Finsand
8 -2,8 Ljusbrun SAND <5 Finsand
9 -3,0 Ljusbrun siltig SAND <5 Finsand

Blå markering anger att riktvärde för grundvatten överskrids. Se vidare i Bilaga 3. 
Röd markering innebär att rubricerad halt överskrider MKM. Se vidare i Bilaga 3. 

Förklaring till tabell:
*1 Val av analys markeras med X eller textangivelse.

*2 Om förorening över riktvärde påträffats, anges här överskridande ämne/ämnesgrupp.

Gul markering innebär att rubricerad halt överskrider KM.Se vidare i Bilaga 3. 

Rådmansgatan 24
541 45 Skövde
www.mitta.se



Kvarteret Hyvlaren 
Översiktlig miljöteknisk 

undersökning 
Rapport 180207

Provtagningsmetod Skruvborr

-5°C, Regnigt

Bilaga 2 Jordart- och provtagningstabell

Kv. Hyvlaren, Vårgårda kommun             
Jordart- och provtagningstabell                  

Sammanställning av fältanteckningar och  
analysresultat 

Väder vid 
provtagningstillfälle

Fältarbete utfört av: R.F., J.N.& J.J. (2017-
12-04)

Utförda analyser*1

Provpunkt 
löpnmumm

er
Djup 

[mumy] Jordartsbenämning M
et

al
le

r

Pes
tic

id
er

PAH16
PID

D 

Res
ulta

t

Påt
rä

ffa
d 

fö
ro

re
nin

g*
2

        Anmärkning / 
fältnotering

P1
1 0-0,3 Mörkbrun FYLLNING /mulljord silt sand/ 0
2 -0,7   Mörkbrun mullhaltig siltig SAND 0 Ev. fyllning
3 -1,0   Brun siltig SAND - Ev. fyllning

P2
1 0-0,5 Mörkbrun mullhaltig siltig SAND 0 Ev. fyllning
2 -0,6   Mörkbrun ngt mullhaltig siltig SAND 0
3 -1,0   Brun siltig SAND -

P3
1 0-0,5 Mörkbrun FYLLNING /mulljord silt sand/ 0
2 -1,0 Brun ngt grusig siltig SAND -

P4
1 0-0,3 Mörkbrun FYLLNING /mulljord silt sand/ x 0
2 -0,6 Mörkbrun ngt mullhaltig siltig SAND 0
3 -1,0 Brun siltig SAND -

P5
1 0-0,3 Mörkbrun FYLLNING /mulljord silt sand/ 0
2 -0,5 Ljusbrun siltig SAND -
3 -1,0 Mörkbrun/brun ngt grusig siltig SAND -

P6
1 0-0,4 Mörkbrun mullhaltig siltig SAND 0 Ev. fyllning
2 -1,0 Mörkbrun/brun ngt grusig siltig SAND -

P7
1 0-0,5 Mörkbrun mullhaltig siltig SAND 0 Ev. fyllning
2 -1,0 Mörkbrun/brun ngt grusig siltig SAND -

P8
1 0-0,5 Mörkbrun FYLLNING /mulljord silt sand/ <5 Tegel
2 -1,0 Mörkbrun/brun ngt grusig siltig SAND - Ev. fyllning

P9
1 0-0,5 Mörkbrun mullhaltig siltig SAND 0 Ev. fyllning
2 -1,0 Ljusbrun ngt siltig SAND -

Röd markering innebär att rubricerad halt överskrider MKM. Se vidare i Bilaga 3. 

Förklaring till tabell:
*1 Val av analys markeras med X eller textangivelse.

*2 Om förorening över riktvärde påträffats, anges här överskridande ämne/ämnesgrupp.

Gul markering innebär att rubricerad halt överskrider KM.Se vidare i Bilaga 3. 

Rådmansgatan 24
541 45 Skövde
www.mitta.se



Kvarteret Hyvlaren 
Översiktlig miljöteknisk 

undersökning 
Rapport 180207

Provtagningsmetod Skruvborr

-5°C, Regnigt

Utförda analyser*1

Bilaga 2 Jordart- och provtagningstabell

Kv. Hyvlaren, Vårgårda kommun                
Jordart- och provtagningstabell                     

Sammanställning av fältanteckningar och  analysresultat 

Väder vid 
provtagningstillfälle

Fältarbete utfört av: R.F., J.N.& J.J. (2017-
12-04)

Provpunkt 
löpnmumm

er
Djup 

[mumy] Jordartsbenämning M
et

al
le

r

Pes
tic

id
er

PAH16
PID

D 

Res
ulta

t

Påt
rä

ffa
d 

fö
ro

re
nin

g*
2

        Anmärkning / fältnotering

SP1-1 X X DDT

Samlingsprov bestående av lika delar:
MP1-1 0,0-0,3 Mörkbrun siltig SAND

P1 0,0-0,3 Mörkbrun FYLLNING /mulljord silt sand/
P2-1 0,0-0,5 Mörkbrun mullhaltig siltig SAND
P7-1 0,0-0,5 Mörkbrun mullhaltig siltig SAND
P8-1 0,0-0,5 Mörkbrun FYLLNING /mulljord silt sand/

SP2-1 X X DDT

Samlingsprov bestående av lika delar:
P3-1 0,0-0,5 Mörkbrun FYLLNING /mulljord silt sand/
P4-1 0,0-0,3 Mörkbrun FYLLNING /mulljord silt sand/ X Tangerar riktvärde för DDT
P5-1 0,0-0,3 Mörkbrun FYLLNING /mulljord silt sand/

P6-1 0,0-0,4 Mörkbrun mullhaltig siltig SAND

SP1-2 X
Samlingsprov bestående av lika delar:

P1-2 0,3-0,7 Mörkbrun mullhaltig siltig SAND

P2-2 0,5-0,6 Mörkbrun ngt mullhaltig siltig SAND

Förklaring till tabell:
*1 Val av analys markeras med X eller textangivelse.

*2 Om förorening över riktvärde påträffats, anges här överskridande ämne/ämnesgrupp.

Gul markering innebär att rubricerad halt överskrider KM. Se vidare i Bilaga 3

Röd markering innebär att rubricerad halt överskrider MKM. Se  vidare i Bilaga 3.

Rådmansgatan 24
541 45 Skövde
www.mitta.se



Bilaga 2 Fältprotokoll vattenprovtagning 
Kvarteret Hyvlaren, Vårgårda kommun           
 
Projektnummer  AO832019  Provtagare  Mitta AB 

Projektbenämning  Kv Hyvlaren  Provtagningsdatum  Se Bilaga 3 

 

Metodik:      Peristaltisk pump    Engångsbailer    Ytprovtagning med kärl       

 

*1 Till exempel lukt, syn, färg, vattenpåverkat.  

Prov‐
punkt 

Uppstick  
rör [m] 

Gvy 
[mumy] 

Filterdjup 
[mumy] 

Mängd omsatt 
vatten [l] 

Plushöjd 
vattenyta 

Plushöjd 
markyta 

Temp°C  pH  Konduktivitet 
mS/m 
 

Bedömning*1 
 

MP1  1,10  2,6  2,9‐3,9  3 l  102,39  104,99  Analys 
utförd av 
labb 

Analys 
utförd av 
labb 

Analys utförd av 
labb 

Initialt klart 
vatten. Grumligt 
när omsättning 
gjorts. 

MP5  0 m. Däxel  3,4  3,0‐4,0  Ej omsatt pga 
liten 
vattenmängd 

102,71  106,11  Analys 
utförd av 
labb 

Analys 
utförd av 
labb 

Analys utförd av 
labb 

Mkt grumligt 
vatten och låg 
tillgång 
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Bilaga 3

ProvID

SGU 
Referensvärden 

Enheter på 
uppmätt 
halt och 
riktvärde

MP5 MP1 Prov 
1

MP1 Prov 
2

Provtagningsdatum 171211 171208 170115

pH - 6,2 6,2 e.a 6,5-7,5 - - - <7,5, >9,0/-

Konduktivitet mS/m 12 20,8 e.a 50-75 - 150 - 250/-

Klorid mg/l e.a e.a e.a 100/-

Alkalinitet e.a e.a e.a

Redoxpotential mV e.a e.a 210

PFOA (Perfluoroktansyra) ng/l <10 e.a e.a

PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) ng/l <10 e.a e.a

Bensen mg/l < 0,00050 e.a e.a 10 0,001 0,5/1 0,05 0,03 0,001

Toluen mg/l 0,0011 e.a e.a 10 0,5/2 7 1

Etylbensen mg/l < 0,0010 e.a e.a 2 0,5/0,7 6 0,15

M/P/O-Xylen mg/l 0,0016 e.a e.a 3 0,5/1 3

Summa TEX mg/l 0,0032 e.a e.a

Alifater >C5-C8 mg/l < 0,020 e.a e.a 2 0,3/1,5 3

Alifater >C8-C10 mg/l < 0,020 e.a e.a 1 0,15/1 0,1

Alifater >C10-C12 mg/l < 0,020 e.a e.a 1,5 0,3/1 0,025

Alifater >C5-C12 mg/l < 0,030 e.a e.a -

Alifater >C12-C16 mg/l < 0,020 e.a e.a 3 3/1 -

Alifater >C16-C35 mg/l < 0,050 e.a e.a 2 3/1 -

Alifater >C12-C35 mg/l < 0,050 e.a e.a

Aromater >C8-C10 mg/l < 0,010 e.a e.a 3 0,5/0,15 0,8

Aromater >C10-C16 mg/l < 0,010 e.a e.a 0,5 0,12/0,015 10

Aromater >C16-C35 mg/l < 0,0050 e.a e.a 0,04 0,005/0,015 25

SPI
5
 Inträngning 
av ånga i 
byggnad

SPI4   

Ytvatten/ 
Våtmark

Tabell 1– Analysresultat alifater, aromater, BTEX, PAH16 och metaller för vattenprover tagna  inom kvarteret Hyvlaren i Vårgårda kommun. Jämförelse av uppmätta halter görs mot  riktvärden. Metallerna är 

filtrerade på laboratoriet.

PFOA ng/l

Kvarteret Hyvlaren                                                                 
Översiktlig miljöteknisk undersökning                                           
Rapport 2018-02-07

7SLV FS Tjänligt 
med 

anmärkning/    
otjänligt

Analysresultat grundvatten

SGU 2013 Klass 31 Risk för fri 

fas2

Riktvärde 

SGU 20163
VROM6  

Kraftig 
påverkan

Parameter

Alifater och aromater mg/l

BTEX mg/l

Riktvärden 



Bilaga 3

Oljetyp < C10 mg/l Ospec e.a e.a

Oljetyp >C10 mg/l Utgår e.a e.a

Prov
SGU 
Referensvärden 

MP5 MP1 MP1

SGU 2013 Klass 31 Risk för fri 

fas2

Riktvärde 

SGU 20163

SPI4   

Ytvatten/ 
Våtmark

SPI
5
 Inträngning 
av ånga i 
byggnad

VROM6  
Kraftig 

påverkan

7SLV FS Tjänligt 
med 

anmärkning/    
otjänligt

Benzo(a)antracen µg/l < 0,010 e.a e.a 0,5

Krysen µg/l < 0,010 e.a e.a 0,2

Benzo(b,k) fluoranten µg/l < 0,020 e.a e.a 0.05

Benzo(a)pyren µg/l < 0,010 e.a e.a 0,01 0,05 -/0,01

Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/l < 0,010 e.a e.a 0,05

Dibenzo(a,h)antracen µg/l < 0,010 e.a e.a

Summa cancerogena  PAH µg/l < 0,20 e.a e.a

Naftalen µg/l 0,29 e.a e.a 70

Acenaftylen µg/l < 0,010 e.a e.a

Acenaften µg/l < 0,010 e.a e.a

Flouren µg/l < 0,010 e.a e.a

Fenantren µg/l < 0,010 e.a e.a 5

Antracen µg/l < 0,010 e.a e.a 5

Fluoranten µg/l < 0,010 e.a e.a 1

Pyren µg/l < 0,010 e.a e.a

Benzo(g,h,i)perylen µg/l < 0,010 e.a e.a 0.05

Summa övriga  PAH µg/l 0,33 e.a e.a

Summa PAH-L (låg molekylvikt) µg/l 0,3 e.a e.a 150 120/40 2000

Summa PAH-M  (medelhög molekylvikt) µg/l < 0,30 e.a e.a 10 5/15 10

Summa PAH-H (hög molekylvikt) µg/l < 0,30 e.a e.a 1 0,5/3 300

4 PAH 'Benso(b)fluoranten 
Benso(k)fluoranten Benso(ghi)perylen 
Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/l e.a e.a

0,1 -/0,1

Parameter

Riktvärden 

PAH16 µg/l

Enheter på 
uppmätt 
halt och 
riktvärde



Bilaga 3

Prov
SGU 
Referensvärden 

MP5 MP1 MP1

SGU 2013 Klass 31 Risk för fri 

fas2

Riktvärde 

SGU 20163

SPI4   

Ytvatten/ 
Våtmark

SPI
5
 Inträngning 
av ånga i 
byggnad

VROM6  
Kraftig 

påverkan

7SLV FS Tjänligt 
med 

anmärkning/    
otjänligt

Arsenik (filtrerat) mg/l 0,000093 0,016 0,0015 0,002-0,005 0,01 0,06 -/0,01

Barium (filtrerat) mg/l 0,03 0,082 0,086 - 0,625

Bly (filtrerat) mg/l 0,00004 0,0011 0,00014 0,001-0,002 0,01 0,075 -/0,01

Kadmium (filtrerat) mg/l 0,00017 0,000091 0,000058 0,0005-0,001 0,005 0,006 -/0,005

Kobolt (filtrerat) mg/l 0,00075 0,0029 0,0011 - 0,1

Koppar (filtrerat) mg/l 0,00066 0,035 0,012 0,2-1,0 0,075 0,20/2

Krom (filtrerat) mg/l < 0,000050 0,0031 0,0007 0,005-0,01 0,03 -/0,05

Kvicksilver (filtrerat) mg/l < 0,00010 <0,00010 <0,00010 0,00001-0,00005 0,001 0,0003 -/0,001

Nickel (filtrerat) mg/l 0,0053 0,0034 0,0018 0,002-0,01 0,075 -/0,02

Vanadin (filtrerat) mg/l 0,00023 0,014 0,0026 - -

Zink (filtrerat) mg/l 0,041 0,006 0,0036 0,01-0,1 0,8

Gulmarkerad

Orangemarkerad

Rödmarkerad

Understruken

Fetstil

Kursiv Anger att riktvärde för SLV:FS överskrids

Noter för tabell:

7Gränsvärden för dricksvatten, SLV FS 2001:30 (2014-06). Riktvärde som anges är Tjänligt med anmärkning/Otjänligt hos användaren.

Anger att riktvärde från SGU överskrids.

Anger att riktvärde från SPI överskrids.

Anger att riktvärden från VROM överskrids.

Anger att risk för fri fas föreligger

< Innebär halter under laboratoriets rapporteringsgräns.

5 Enligt SPI (2010). Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. Riktvärdena anger risk då uppmätt halt i grundvatten utgör risk för inträngning av ånga i byggnad.

Enheter på 
uppmätt 
halt och 
riktvärde

Metaller*4

Riktvärden 

2 SPI. (2010). Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar . Tabell 5.11. Förslag på haltnivåer för bedömning av risk för fri fas. 

e.a Ämne ej analyserat

1 SGU. (2013). Bedömningsgrunder för grundvatten , SGU-rapport 2013:01. Tillståndsklass 3. Skalan för bedömning av vattnets tillstånd är för flertalet parametrar indelad i fem klasser: (1) – Mycket låg halt 

till (5) – Mycket hög halt (eller motsvarande).

Parameter

3 SGU. (2016). Sveriges geologiska undersöknings författningssamlings föreskrifter om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för grundvatten. Beslutade 2016-04-25. SGU-FS 2016:1. Avser den halt av 

ett ämne som ej bör överskridas. Riktvärdena avser grundvatten på nationell nivå.

Anger riktvärde för halt i vatten då inträngning av ånga i byggnader kan utgöra en risk. 

4 Enligt SPI (2010). Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. Riktvärdena anger risk för påverkan och är angivna med avseende på Ytvatten/Våtmarker.

6  Riktvärden enligt VROM. (2013). Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment, Rev 2013. ANNEXES Circular on target values and intervention values for soil remediation . Riktvärden som 

anges är  Intervention value - "krav på vidare utredning"



Bilaga 3

Prov-ID
177-2017-
12140749

177-2017-
12140750

177-2017-
12140751

177-2017-
12140752

177-2017-
12140753

177-2017-
12140754

177-2017-
12140755

177-2018-
01220036

177-2018-
01220037

177-2017-
12220545

Provbenämning BH1-2 MP2-4 MP3-4 MP4-3 MP6-3 MP6-7 MP7-2 MP1-6 MP1-1 SP1-1 Risk för 

Djup [m] 0,05-0,5 0,4-0,6 0,5-1,0 0,5-1,0 0,3-0,8 2,3-3,0 0,2-0,5 2,5-3,0 fri fas2

Provtagningsdatum 171204 171204 171204 171204 171204 171204 171204 171204 171204 171204

Torrsubstans (%) 94,2 71 95,9 94,4 95,2 83,5 82,9 82,5 82,4 79,3

TOC % e. a e. a e. a e. a e. a e. a e. a e. a e. a e. a

pH e. a e. a e. a e. a e. a e. a e. a e. a e. a e. a

Bensen e.a e.a e.a < 0,0035 e.a e.a < 0,0035 e.a e.a e. a 10 0,012 0,04

Toluen e.a e.a e.a < 0,10 e.a e.a < 0,10 e.a e.a e. a 50 10 40

Etylbensen e.a e.a e.a < 0,10 e.a e.a < 0,10 e.a e.a e. a 50 10 50

M/P/O-Xylen e.a e.a e.a < 0,10 e.a e.a < 0,10 e.a e.a e. a 200 10 50

Summa TEX e.a e.a e.a < 0,20 e.a e.a < 0,20 e.a e.a e. a

Summa BTEX e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e.a e. a

Alifater >C5-C8 e.a e.a e.a < 5,0 e.a e.a < 5,0 e.a e.a e. a 700 25 150

Alifater >C8-C10 e.a e.a e.a < 3,0 e.a <5,0 < 3,0 e.a e.a e. a 700 25 120

Alifater >C10-C12 e.a e.a e.a < 5,0 e.a < 5,0 < 5,0 e.a e.a e. a 700 100 500

Alifater >C12-C16 e.a e.a e.a < 5,0 e.a < 5,0 < 5,0 e.a e.a e. a 1000 100 500
Alifater >C5-C16 e.a e.a e.a <9,0 e.a e.a <9,0 e.a e.a e. a 100 500

Alifater >C16-C35 e.a e.a e.a < 10 e.a < 10 30 e.a e.a e. a 100 1000
Aromater >C8-C10 e.a e.a e.a < 4,0 e.a <10 < 4,0 e.a e.a e. a 500 10 50
Aromater >C10-C16 e.a e.a e.a < 0,90 e.a < 0,90 < 0,90 e.a e.a e. a 500 3 15
Metylkrysener/benzo(a)antracener e.a e.a e.a < 0,50 e.a < 0,50 < 0,50 e.a e.a e. a

Metylpyren/fluorantener e.a e.a e.a < 0,50 e.a < 0,50 < 0,50 e.a e.a e. a

Aromater >C16-C35 e.a e.a e.a < 0,50 e.a < 0,50 < 0,50 e.a e.a e. a 250 10 30

Oljetyp <C10 e.a e.a e.a Utgår e.a Utgår Utgår e.a e.a e. a

Oljetyp >C10 e.a e.a e.a Utgår e.a Utgår Ospec e.a e.a e. a

Kvarteret Hyvlaren                                                                 
Översiktlig miljöteknisk 
undersökning                                           
Rapport 2018-02-07

Alifater och aromater (mg/kg TS) samt oljetyp

Analysresultat jord

Tabell 2 – Analysresultat för BTEX, alifater, aromater, PAH16 samt metaller på jordprover tagna 2017-12-04 inom kvarteret Hyvlaren i Vårgårda kommun. Redovisning av halter samt jämförelse mot 

riktvärden.

BTEX (mg/kg TS)

KM3        

Riktvärden

ANALYSPARAMETRAR

MÄRR1 MKM3       
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BH1-2 MP2-4 MP3-4 MP4-3 MP6-3 MP6-7 MP7-2 MP1-6 MP1-1 SP1-1 Risk för 

0,05-0,5 0,4-0,6 0,5-1,0 0,5-1,0 0,3-0,8 2,3-3,0 0,2-0,5 2,5-3,0
fri fas2

Benzo(a)antracen < 0,030 < 0,030 e.a < 0,030 e.a < 0,030 0,05 e.a e.a e. a

Krysen < 0,030 < 0,030 e.a < 0,030 e.a < 0,030 0,043 e.a e.a e. a

Benzo(b,k)fluoranten < 0,030 0,075 e.a < 0,030 e.a < 0,030 0,13 e.a e.a e. a

Benzo(a)pyren < 0,030 < 0,030 e.a < 0,030 e.a < 0,030 0,051 e.a e.a e. a

Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,030 < 0,030 e.a < 0,030 e.a < 0,030 0,059 e.a e.a e. a

Dibenzo(a,h)antracen < 0,030 < 0,030 e.a < 0,030 e.a < 0,030 < 0,030 e.a e.a e. a

Naftalen < 0,030 < 0,030 e.a < 0,030 e.a < 0,030 < 0,030 e.a e.a e. a

Acenaftylen < 0,030 < 0,030 e.a < 0,030 e.a < 0,030 < 0,030 e.a e.a e. a
Acenaften < 0,030 < 0,030 e.a < 0,030 e.a < 0,030 < 0,030 e.a e.a e. a

Flouren < 0,030 < 0,030 e.a < 0,030 e.a < 0,030 < 0,030 e.a e.a e. a

Fenantren < 0,030 < 0,030 e.a < 0,030 e.a < 0,030 < 0,030 e.a e.a e. a

Antracen < 0,030 < 0,030 e.a < 0,030 e.a < 0,030 < 0,030 e.a e.a e. a

Fluoranten < 0,030 0,046 e.a < 0,030 e.a < 0,030 0,08 e.a e.a e. a

Pyren < 0,030 0,044 e.a < 0,030 e.a < 0,030 0,075 e.a e.a e. a

Benzo(g,h,i)perylen < 0,030 < 0,030 e.a < 0,030 e.a < 0,030 0,043 e.a e.a e. a

Summa PAH med låg molekylvikt < 0,045 < 0,045 e.a < 0,045 e.a < 0,045 < 0,045 e.a e.a e. a 0,6 200 3 15
Summa PAH med medelhög 
molekylvikt < 0,075 0,14 e.a < 0,075 e.a < 0,075 0,2 e.a e.a e. a 2 250 3,5 20

Summa PAH med hög molekylvikt < 0,11 0,17 e.a < 0,11 e.a < 0,11 0,39 e.a e.a e. a 0,5 50 1 10

Summa cancerogena PAH < 0,090 0,15 e.a < 0,090 e.a < 0,090 0,35 e.a e.a e. a

Summa övriga PAH < 0,14 0,2 e.a < 0,14 e.a < 0,14 0,29 e.a e.a e. a

Summa totala PAH16 < 0,23 0,35 e.a < 0,23 e.a < 0,23 0,64 e.a e.a e. a

Parameter

RiktvärdenProv samt djup [m]

MÄRR1 KM3        

PAH16 (mg/kg TS)

MKM3       
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BH1-2 MP2-4 MP3-4 MP4-3 MP6-3 MP6-7 MP7-2 MP1-6 MP1-1 SP1-1 Risk för 

0,05-0,5 0,4-0,6 0,5-1,0 0,5-1,0 0,3-0,8 2,3-3,0 0,2-0,5 2,5-3,0 fri fas2

Arsenik As 4,4 < 2,6 2,1 < 2,0 < 1,9 e.a < 2,2 < 2,2 5,1 5,7 10 - 10 25

Barium Ba 34 33 16 40 31 e.a 36 28 62 70 - 200 300

Bly Pb 5,8 12 4,8 5,3 9,8 e.a 8 2 22 28 20 - 50 400

Kadmium Cd < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 e.a < 0,20 < 0,20 0,23 0,25 0,2 - 0,8 12

Kobolt Co 4,2 2,1 1,8 3,9 3 e.a 1,9 2,7 2,6 2,2 - 15 35

Koppar Cu 8,8 7,9 1,8 7,9 53 e.a 8 5,4 64 67 40 - 80 200
Krom Cr 5,7 6 5,8 5,2 4,5 e.a 6 4 6,9 6,8 40 - 80 150

Kvicksilver Hg 0,012 0,035 < 0,010 < 0,010 < 0,010 e.a 0,017 < 0,011 0,4 0,036 0,1 - 0,25 2,5

Nickel Ni 7,2 3,4 4,9 4,6 4,4 e.a 2,9 4,5 6,3 4,4 35 - 40 120

Vanadin V 23 15 18 12 11 e.a 11 9,5 18 15 - 100 200

Zink Zn 28 28 22 59 88 e.a 57 23 130 170 120 - 250 500

Noter till tabell:

e.a. Ämne ej anlayserat

Blåmarkerad Anger att riktvärde avseende mindre än riknga risk överskrids.

Gulmarkerad Anger att riktvärde avseende känslig markanvändning överskrids.

Orangemarkerad Anger att riktvärde avseende mindre känslig markanvändning överskrids.

Fetstil Organiska parametrar under riktvärde men över rapporteringsgräns har markerats i fet stil.

< Innebär halter under laboratoriets rapporteringsgräns.

Parameter

Prov samt djup [m]

1 Riktvärde för "Nivå för mindre än ringa risk" (MÄRR). Naturvårdsverket. (2010). Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok 2010:1.

3 Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. Riktvärdena gällande från 2016-07-01. Se även Naturvårdsverket. (2009). Riktvärden för förorenad mark. Modellbeskrivning och 
vägledning. Rapport 5976. Riktvärde anges för Känslig Markanvändning (KM) och Mindre Känslig Markanvändning (MKM) 

2 SPI. (2010). Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. Tabell 5.11. Förslag på haltnivåer för bedömning av risk för fri fas. 

Riktvärden

Metaller (mg/kg TS)

MÄRR1 KM3        MKM3       
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Prov-ID
177-2017-
12140750

Provbenämning MP2-4
Djup [m] 0,4-0,6

PCB 28 < 0,0020

PCB 52 < 0,0020

PCB 101 < 0,0020

PCB 118 < 0,0020

PCB 153 < 0,0020

PCB 138 < 0,0020

PCB 180 < 0,0020

S:a PCB (7st) < 0,0070 0,008 0,2 103

Noter till tabell:

Riktvärde för KM överskrids

Riktvärde för MKM överskrids

Gränsvärde för farligt avfall överskrids

Riktvärden

KM1        

mg/kg TS
MKM1       

mg/kg TS
FA2         

mg/kg TS

< Innebär halter under laboratoriets rapporteringsgräns.

PCB7 (mg/kg TS)

1Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. Riktvärdena gällande från 2016-07-01. Se även 
Naturvårdsverket. (2009). Riktvärden för förorenad mark. Modellbeskrivning och vägledning.  Rapport 5976. 
Riktvärde anges för Känslig Markanvändning (KM) och Mindre Känslig Markanvändning (MKM) Riktvärde 
anges för Känslig Markanvändning (KM) och Mindre Känslig Markanvändning (MKM) 

2Rekommenderade haltgränser för farligt avfall. Avfall Sverige. Uppdatering av bedömningsgrunder för 

förorenade massor.  Rapport 2007:01.
3Baseras på antagandet att PCB-7 utgör 20% av det totala innehållet av PCB-föreningar där FA-gränsen för 
PCB-tot är 50 mg/kg TS.
50 mg/kg TS

Kvarteret Hyvlaren                                                                 
Översiktlig miljöteknisk 
undersökning                                           
Rapport 2018-02-07

Analysresultat jord

Tabell 3 – Analysresultat för PCB på jordprover  tagna 2017-12-04 inom kvarteret Hyvlaren i Vårgårda 
kommun. Redovisning av halter samt jämförelse mot riktvärden.
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SP1-1 SP1-2 SP2-1 MP1-1 P4-1 MP7-2

0,0-0,3 0,0-0,3 0,2-0,5
Torrsubstans % - 79,3 83,9 80,4 85,6 83,9 82,9

TOC % - 4,2 e.a e.a e.a e.a e.a

Aldrin µg/kg TS <0,91 <0,91 <0,91 <0,91 <0,91 <0,91

Chlordane-alpha µg/kg TS <0,91 <0,91 <0,91 <0,91 <0,91 <0,91

Chlordane-gamma µg/kg TS <0,91 <0,91 <0,91 <0,91 <0,91 <0,91

Chlordane (total) µg/kg TS <1,9 <1,9 <1,9 <1,9 <1,9 <1,9

DDD, p,p'- µg/kg TS 17 0,94 18 15 17 9,8

DDD-o,p µg/kg TS 4,9 <0,91 5,8 4,6 2,6 2,3

DDE, p,p’- µg/kg TS 29 4,5 26 21 21 7

DDE-o,p µg/kg TS <0,91 <0,91 <0,91 <0,91 <0,91 <0,91

DDT, o,p’- µg/kg TS 14 2,1 14 12 13 3,4

DDT,p,p'- µg/kg TS 58 5,6 52 43 45 10

DDT (total) µg/kg TS 120 13 120 96 100 33 4000 100 1000

Dieldrin µg/kg TS <0,91 <0,91 <0,91 <0,91 <0,91 <0,91

Endosulfan-alpha µg/kg TS <0,91 <0,91 <0,91 <0,91 <0,91 <0,91

Endosulfan-beta µg/kg TS <0,91 <0,91 <0,91 <0,91 <0,91 <0,91

Endosulfan-sulfate µg/kg TS <0,91 <0,91 <0,91 <0,91 <0,91 <0,91

Endosulfan (total) µg/kg TS <2,7 <2,7 <2,7 <2,7 <2,7 <2,7 4000

Endrin µg/kg TS <0,91 <0,91 <0,91 <0,91 <0,91 <0,91

HCH, alpha- µg/kg TS <0,91 <0,91 <0,91 <0,91 <0,91 <0,91

HCH-beta µg/kg TS <0,91 <0,91 <0,91 <0,91 <0,91 <0,91

HCH-delta µg/kg TS <0,91 <0,91 <0,91 <0,91 <0,91 <0,91

HCH,gamma- (Lindane) µg/kg TS <0,91 <0,91 <0,91 <0,91 <0,91 <0,91

Heptachlor µg/kg TS <0,91 <0,91 <0,91 <0,91 <0,91 <0,91 4000

Heptaklorepoxid  (cis) µg/kg TS <0,91 <0,91 <0,91 <0,91 <0,91 <0,91 4000

Heptachlorepoxide - 
trans µg/kg TS <0,91 <0,91 <0,91 <0,91 <0,91 <0,91

Hexaklorobensen µg/kg TS 2,1 <0,91 5,4 2,6 7,7 <0,91 35 100

Pentachloraniline µg/kg TS 7,3 <0,91 16 8,3 27 <0,91 10000

Quintozene µg/kg TS <0,91 <0,91 1,7 <0,91 2,5 <0,91 120 400

MKM2        

µg/ kg 
TS

Pesticider (µg/ kg TS)

Kvarteret Hyvlaren                                                                 
Översiktlig miljöteknisk 
undersökning                                           
Rapport 2018-02-07

Tabell 4 – Analysresultat för klororganiska pesticider på jordprover tagna 2017-12-04 inom kvarteret Hyvlaren i 
Vårgårda kommu.  Redovisning av halter och jmf med riktvärden, mg/kg TS.

Parameter

Enhet

Riktvärden

VROM1 KM2        

µg/ kg TS

Prov samt djup [m]

Analysresultat jord
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Noter till tabell:

Gulmarkerad 

Orangemarkerad

Rödmarkerad 

Riktvärde för KM överskrids

Riktvärde för MKM överskrids

Riktvärde för VROM överskrids

1 Riktvärden enligt VROM. (2013). Ministry of Infrastructure and the Environment, Rev 2013. ANNEXES Circular 

on target values and intervention values for soil remediation . Riktvärden som anges är  Intervention value 

2 Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. Riktvärdena gällande från 2016-07-01. Se även 
Naturvårdsverket. (2009). Riktvärden för förorenad mark. Modellbeskrivning och vägledning . Rapport 5976. 
Riktvärde anges för Känslig Markanvändning (KM) och Mindre Känslig Markanvändning (MKM) 

< Innebär halter under laboratoriets rapporteringsgräns.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-249509-01

EUSELI2-00491709
Í%R%^Â!NG&BÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

AO832019, GLN: 7365566766641

MITTA AB 

Rebecca Friberg

Rådmansgatan 24

54145 SKÖVDE

Kundnummer: SL7645787

Provbeskrivning:

177-2017-12140755Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0,2-0,5

Rebecca Friberg

2017-12-04

Provet ankom:

JordMatris:

2017-12-13

Utskriftsdatum: 2017-12-28

Provmärkning: MP7-2

Provtagningsplats: AO832019

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.9Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 b)

mg/kg Ts30Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 b)*

OspecOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts0.050Bens(a)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.043Krysen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Benso(b,k)fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.051Benzo(a)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.059Indeno(1,2,3-cd)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen b)ISO 18287:2008 mod30%

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)ISO 18287:2008 mod40%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 4

Förklaringar

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

AR-003v47
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mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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

mg/kg Ts0.080Fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.075Pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.043Benzo(g,h,i)perylen b)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.20Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

mg/kg Ts0.39Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts0.35Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts0.29Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts0.64Summa totala PAH16 b)

mg/kg Ts< 2.2Arsenik As b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts36Barium Ba b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.0Bly Pb b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts1.9Kobolt Co b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.0Koppar Cu b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.0Krom Cr b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.017Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts2.9Nickel Ni b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Vanadin V b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts57Zink Zn b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

µg/kg<0.90Aldrin a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Chlordane-alpha a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Chlordane-gamma a)*In house metod (210)

µg/kg<1.8Chlordane (total) a)*In house metod (210)

µg/kg9.7DDD, p,p'- a)*In house metod (210)

µg/kg2.3DDD-o,p a)*In house metod (210)

µg/kg6.9DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90DDE-o,p a)*In house metod (210)

µg/kg3.4DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

µg/kg10DDT,p,p'- a)*In house metod (210)

µg/kg33DDT (total) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Dieldrin a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endosulfan-alpha a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endosulfan-beta a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endosulfan-sulfate a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 4

Förklaringar

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

AR-003v47



AR-17-SL-249509-01

Í%R%^Â!NG&BÎ

EUSELI2-00491709

µg/kg<2.7Endosulfan (total) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endrin a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH, alpha- a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH-beta a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH-delta a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH,gamma- (Lindane) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Heptachlor a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Heptaklorepoxid  (cis) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Heptachlorepoxide - trans a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Hexaklorobensen a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Pentachloraniline a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Quintozene a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91Aldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Chlordane-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Chlordane-gamma b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<1.9S:a Klordaner b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts9.8DDD, p,p'- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts2.3DDD-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts7.0DDE, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91DDE-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts3.4DDT, o,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts10DDT,p,p'- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts33DDT (total) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Dieldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endosulfan-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endosulfan-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endosulfan-sulfate b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<2.7Endosulfan (total) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH, alpha- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH-delta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH,gamma- (Lindane) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Heptachlor b)*Beräknad från analyserad 

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

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

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

insända provet. Sida 3 av 4

Förklaringar

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

AR-003v47
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halt

µg/kg Ts<0.91Heptaklorepoxid  (cis) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Heptachlorepoxide - trans b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Hexaklorobensen b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Pentachloraniline b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Quintozene b)*Beräknad från analyserad 

halt

Kemisk kommentar

Pesticiderna är analyserade på torkat prov. Halten i µg/kg avser torkat material.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 4 av 4

Förklaringar

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

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-002957-01

EUSELI2-00494340
Í%R%^Â!NÅxÂÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

AO832019, GLN: 7365566766641

MITTA AB 

Rebecca Friberg

Rådmansgatan 24

54145 SKÖVDE

Kundnummer: SL7645787

Provbeskrivning:

177-2017-12220545Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Rebecca Friberg

2017-12-04

Provet ankom:

JordMatris:

2017-12-21

Utskriftsdatum: 2018-01-08

Provmärkning: SP1-1

Provtagningsplats: AO832019

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%79.3Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts5.7Arsenik As b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts70Barium Ba b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts28Bly Pb b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.25Kadmium Cd b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.2Kobolt Co b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts67Koppar Cu b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.8Krom Cr b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.036Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.4Nickel Ni b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Vanadin V b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts170Zink Zn b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

µg/kg<0.90Aldrin a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Chlordane-alpha a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Chlordane-gamma a)*In house metod (210)

µg/kg<1.8Chlordane (total) a)*In house metod (210)

µg/kg17DDD, p,p'- a)*In house metod (210)

µg/kg4.9DDD-o,p a)*In house metod (210)

µg/kg29DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90DDE-o,p a)*In house metod (210)

µg/kg14DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

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

AR-003v47



AR-18-SL-002957-01

Í%R%^Â!NÅxÂÎ

EUSELI2-00494340

µg/kg58DDT,p,p'- a)*In house metod (210)

µg/kg120DDT (total) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Dieldrin a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endosulfan-alpha a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endosulfan-beta a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endosulfan-sulfate a)*In house metod (210)

µg/kg<2.7Endosulfan (total) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endrin a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH, alpha- a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH-beta a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH-delta a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH,gamma- (Lindane) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Heptachlor a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Heptaklorepoxid  (cis) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Heptachlorepoxide - trans a)*In house metod (210)

µg/kg2.1Hexaklorobensen a)*In house metod (210)

µg/kg7.2Pentachloraniline a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Quintozene a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91Aldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Chlordane-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Chlordane-gamma b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<1.9S:a Klordaner b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts17DDD, p,p'- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts4.9DDD-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts29DDE, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91DDE-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts14DDT, o,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts58DDT,p,p'- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts120DDT (total) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Dieldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endosulfan-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endosulfan-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endosulfan-sulfate b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<2.7Endosulfan (total) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH, alpha- b)*Beräknad från analyserad 

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

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

AR-003v47
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halt

µg/kg Ts<0.91HCH-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH-delta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH,gamma- (Lindane) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Heptachlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Heptaklorepoxid  (cis) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Heptachlorepoxide - trans b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts2.1Hexaklorobensen b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts7.3Pentachloraniline b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Quintozene b)*Beräknad från analyserad 

halt

Kemisk kommentar

Pesticiderna är analyserade på torkat prov. Halten i µg/kg avser torkat material.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

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

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-002958-01

EUSELI2-00494340
Í%R%^Â!NÅy)Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

AO832019, GLN: 7365566766641

MITTA AB 

Rebecca Friberg

Rådmansgatan 24

54145 SKÖVDE

Kundnummer: SL7645787

Provbeskrivning:

177-2017-12220546Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Rebecca Friberg

2017-12-04

Provet ankom:

JordMatris:

2017-12-21

Utskriftsdatum: 2018-01-08

Provmärkning: SP1-2

Provtagningsplats: AO832019

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.9Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

µg/kg<0.90Aldrin a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Chlordane-alpha a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Chlordane-gamma a)*In house metod (210)

µg/kg<1.8Chlordane (total) a)*In house metod (210)

µg/kg0.94DDD, p,p'- a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90DDD-o,p a)*In house metod (210)

µg/kg4.5DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90DDE-o,p a)*In house metod (210)

µg/kg2.1DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

µg/kg5.6DDT,p,p'- a)*In house metod (210)

µg/kg13DDT (total) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Dieldrin a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endosulfan-alpha a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endosulfan-beta a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endosulfan-sulfate a)*In house metod (210)

µg/kg<2.7Endosulfan (total) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endrin a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH, alpha- a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH-beta a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH-delta a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH,gamma- (Lindane) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Heptachlor a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Heptaklorepoxid  (cis) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Heptachlorepoxide - trans a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Hexaklorobensen a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Pentachloraniline a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

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

AR-003v47
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EUSELI2-00494340

µg/kg<0.90Quintozene a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91Aldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Chlordane-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Chlordane-gamma b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<1.9S:a Klordaner b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts0.94DDD, p,p'- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91DDD-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts4.5DDE, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91DDE-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts2.1DDT, o,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts5.6DDT,p,p'- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts13DDT (total) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Dieldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endosulfan-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endosulfan-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endosulfan-sulfate b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<2.7Endosulfan (total) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH, alpha- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH-delta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH,gamma- (Lindane) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Heptachlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Heptaklorepoxid  (cis) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Heptachlorepoxide - trans b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Hexaklorobensen b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Pentachloraniline b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Quintozene b)*Beräknad från analyserad 

halt

Kemisk kommentar

Pesticiderna är analyserade på torkat prov. Halten i µg/kg avser torkat material.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

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

AR-003v47
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Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

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

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-002959-01

EUSELI2-00494340
Í%R%^Â!NÅz2Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

AO832019, GLN: 7365566766641

MITTA AB 

Rebecca Friberg

Rådmansgatan 24

54145 SKÖVDE

Kundnummer: SL7645787

Provbeskrivning:

177-2017-12220547Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Rebecca Friberg

2017-12-04

Provet ankom:

JordMatris:

2017-12-21

Utskriftsdatum: 2018-01-08

Provmärkning: SP2-1

Provtagningsplats: AO832019

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%80.4Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

µg/kg<0.90Aldrin a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Chlordane-alpha a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Chlordane-gamma a)*In house metod (210)

µg/kg<1.8Chlordane (total) a)*In house metod (210)

µg/kg18DDD, p,p'- a)*In house metod (210)

µg/kg5.8DDD-o,p a)*In house metod (210)

µg/kg26DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90DDE-o,p a)*In house metod (210)

µg/kg14DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

µg/kg52DDT,p,p'- a)*In house metod (210)

µg/kg120DDT (total) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Dieldrin a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endosulfan-alpha a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endosulfan-beta a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endosulfan-sulfate a)*In house metod (210)

µg/kg<2.7Endosulfan (total) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endrin a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH, alpha- a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH-beta a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH-delta a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH,gamma- (Lindane) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Heptachlor a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Heptaklorepoxid  (cis) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Heptachlorepoxide - trans a)*In house metod (210)

µg/kg5.4Hexaklorobensen a)*In house metod (210)

µg/kg16Pentachloraniline a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

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

AR-003v47
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µg/kg1.7Quintozene a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91Aldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Chlordane-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Chlordane-gamma b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<1.9S:a Klordaner b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts18DDD, p,p'- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts5.8DDD-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts26DDE, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91DDE-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts14DDT, o,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts52DDT,p,p'- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts120DDT (total) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Dieldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endosulfan-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endosulfan-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endosulfan-sulfate b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<2.7Endosulfan (total) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH, alpha- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH-delta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH,gamma- (Lindane) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Heptachlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Heptaklorepoxid  (cis) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Heptachlorepoxide - trans b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts5.4Hexaklorobensen b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts16Pentachloraniline b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts1.7Quintozene b)*Beräknad från analyserad 

halt

Kemisk kommentar

Pesticiderna är analyserade på torkat prov. Halten i µg/kg avser torkat material.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

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

AR-003v47
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Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

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

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-002960-01

EUSELI2-00494340
Í%R%^Â!NÅ{;Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

AO832019, GLN: 7365566766641

MITTA AB 

Rebecca Friberg

Rådmansgatan 24

54145 SKÖVDE

Kundnummer: SL7645787

Provbeskrivning:

177-2017-12220548Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0,0-0,3

Rebecca Friberg

2017-12-04

Provet ankom:

JordMatris:

2017-12-21

Utskriftsdatum: 2018-01-08

Provmärkning: MP1-1

Provtagningsplats: AO832019

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.6Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

µg/kg<0.90Aldrin a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Chlordane-alpha a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Chlordane-gamma a)*In house metod (210)

µg/kg<1.8Chlordane (total) a)*In house metod (210)

µg/kg15DDD, p,p'- a)*In house metod (210)

µg/kg4.6DDD-o,p a)*In house metod (210)

µg/kg21DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90DDE-o,p a)*In house metod (210)

µg/kg12DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

µg/kg43DDT,p,p'- a)*In house metod (210)

µg/kg95DDT (total) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Dieldrin a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endosulfan-alpha a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endosulfan-beta a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endosulfan-sulfate a)*In house metod (210)

µg/kg<2.7Endosulfan (total) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endrin a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH, alpha- a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH-beta a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH-delta a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH,gamma- (Lindane) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Heptachlor a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Heptaklorepoxid  (cis) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Heptachlorepoxide - trans a)*In house metod (210)

µg/kg2.6Hexaklorobensen a)*In house metod (210)

µg/kg8.2Pentachloraniline a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

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

AR-003v47
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µg/kg<0.90Quintozene a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91Aldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Chlordane-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Chlordane-gamma b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<1.9S:a Klordaner b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts15DDD, p,p'- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts4.6DDD-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts21DDE, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91DDE-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts12DDT, o,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts43DDT,p,p'- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts96DDT (total) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Dieldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endosulfan-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endosulfan-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endosulfan-sulfate b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<2.7Endosulfan (total) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH, alpha- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH-delta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH,gamma- (Lindane) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Heptachlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Heptaklorepoxid  (cis) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Heptachlorepoxide - trans b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts2.6Hexaklorobensen b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts8.3Pentachloraniline b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Quintozene b)*Beräknad från analyserad 

halt

Kemisk kommentar

Pesticiderna är analyserade på torkat prov. Halten i µg/kg avser torkat material.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

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

AR-003v47
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Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

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

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-002961-01

EUSELI2-00494340
Í%R%^Â!NÅ|DÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

AO832019, GLN: 7365566766641

MITTA AB 

Rebecca Friberg

Rådmansgatan 24

54145 SKÖVDE

Kundnummer: SL7645787

Provbeskrivning:

177-2017-12220549Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0,0-0,3

Rebecca Friberg

2017-12-04

Provet ankom:

JordMatris:

2017-12-21

Utskriftsdatum: 2018-01-08

Provmärkning: P4-1

Provtagningsplats: AO832019

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.9Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

µg/kg<0.90Aldrin a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Chlordane-alpha a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Chlordane-gamma a)*In house metod (210)

µg/kg<1.8Chlordane (total) a)*In house metod (210)

µg/kg17DDD, p,p'- a)*In house metod (210)

µg/kg2.6DDD-o,p a)*In house metod (210)

µg/kg21DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90DDE-o,p a)*In house metod (210)

µg/kg13DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

µg/kg45DDT,p,p'- a)*In house metod (210)

µg/kg99DDT (total) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Dieldrin a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endosulfan-alpha a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endosulfan-beta a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endosulfan-sulfate a)*In house metod (210)

µg/kg<2.7Endosulfan (total) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endrin a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH, alpha- a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH-beta a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH-delta a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH,gamma- (Lindane) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Heptachlor a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Heptaklorepoxid  (cis) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Heptachlorepoxide - trans a)*In house metod (210)

µg/kg7.6Hexaklorobensen a)*In house metod (210)

µg/kg27Pentachloraniline a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

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

AR-003v47
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µg/kg2.5Quintozene a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91Aldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Chlordane-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Chlordane-gamma b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<1.9S:a Klordaner b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts17DDD, p,p'- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts2.6DDD-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts21DDE, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91DDE-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts13DDT, o,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts45DDT,p,p'- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts100DDT (total) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Dieldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endosulfan-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endosulfan-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endosulfan-sulfate b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<2.7Endosulfan (total) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH, alpha- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH-delta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH,gamma- (Lindane) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Heptachlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Heptaklorepoxid  (cis) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Heptachlorepoxide - trans b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts7.7Hexaklorobensen b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts27Pentachloraniline b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts2.5Quintozene b)*Beräknad från analyserad 

halt

Kemisk kommentar

Pesticiderna är analyserade på torkat prov. Halten i µg/kg avser torkat material.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

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

AR-003v47
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Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

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

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-010729-01

EUSELI2-00498187
Í%R%^Â!Oz@aÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

GLN: 7365566766641, AO832019

MITTA AB 

Rebecca Friberg

Rådmansgatan 24

54145 SKÖVDE

Kundnummer: SL7645787

Provbeskrivning:

177-2018-01160394Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

12

Emil Svahn

2018-01-11 15:00

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2018-01-15

Utskriftsdatum: 2018-01-22

Provmärkning: MP1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l0.0015Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.086Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00014Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.000058Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0011Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.012Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00070Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0018Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0026Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0036Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mV210Redox potential a)*EN 12457/1-4

°C21Temperatur a)*EN 12457/1-4

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

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

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-244465-01

EUSELI2-00490105
Í%R%^Â!MnbWÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

GLN7365566766641

MITTA AB 

Rebecca Friberg

Teknikringen 9

58330 LINKÖPING

Kundnummer: SL7645784

Provbeskrivning:

177-2017-12081313Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

14,2

Rebecca Friberg

2017-12-04

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2017-12-08

Utskriftsdatum: 2017-12-18

Provmärkning: MP1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

6.2pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C20.8Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mS/m18Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l0.016Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.082Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.0011Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.000091Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0029Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.035Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.0031Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0034Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.014Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0060Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

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

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-010729-01

EUSELI2-00498187
Í%R%^Â!Oz@aÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

GLN: 7365566766641, AO832019

MITTA AB 

Rebecca Friberg

Rådmansgatan 24

54145 SKÖVDE

Kundnummer: SL7645787

Provbeskrivning:

177-2018-01160394Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

12

Emil Svahn

2018-01-11 15:00

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2018-01-15

Utskriftsdatum: 2018-01-22

Provmärkning: MP1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l0.0015Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.086Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00014Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.000058Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0011Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.012Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00070Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0018Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0026Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0036Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mV210Redox potential a)*EN 12457/1-4

°C21Temperatur a)*EN 12457/1-4

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

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

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-011252-01

EUSELI2-00499629
Í%R%^Â!OÄ3ÇÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

GLN: 7365566766641, AO832019

MITTA AB 

Rebecca Friberg

Rådmansgatan 24

54145 SKÖVDE

Kundnummer: SL7645787

Provbeskrivning:

177-2018-01220037Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Rebecca Friberg

2017-12-04

Provet ankom:

JordMatris:

2018-01-18

Utskriftsdatum: 2018-01-23

Provmärkning: MP1-1 (tidigare 177-2017-12220548)

Provtagningsplats: AO832019

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts5.1Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts62Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts22Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.23Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.6Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts64Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.9Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.40Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts6.3Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts130Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

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

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-011251-01

EUSELI2-00499629
Í%R%^Â!OÄ2zÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

GLN: 7365566766641, AO832019

MITTA AB 

Rebecca Friberg

Rådmansgatan 24

54145 SKÖVDE

Kundnummer: SL7645787

Provbeskrivning:

177-2018-01220036Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

2,5-3,0

Rebecca Friberg

2017-12-04

Provet ankom:

JordMatris:

2018-01-18

Utskriftsdatum: 2018-01-23

Provmärkning: MP1-6

Provtagningsplats: AO832019

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 2.2Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts28Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.0Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.7Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.4Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.0Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.5Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.5Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts23Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

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

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-247617-01

EUSELI2-00491000
Í%R%^Â!N1O5Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

GLN:7365566766641, AO832019

MITTA AB 

Rebecca Friberg

Teknikringen 9

58330 LINKÖPING

Kundnummer: SL7645784

Provbeskrivning:

177-2017-12130298Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

16,2

Rebecca Friberg

2017-12-11

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2017-12-13

Utskriftsdatum: 2017-12-21

Provmärkning: MP5

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l0.0011Toluen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l0.0016M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l0.0032Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

OspecOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Krysen a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.29Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3525%

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

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

AR-003v47



AR-17-SL-247617-01

Í%R%^Â!N1O5Î

EUSELI2-00491000

µg/l< 0.010Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Antracen a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Pyren a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l0.33Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

6.2pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.4Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mS/m12Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l0.000093Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.030Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.000040Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00017Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00075Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00066Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l< 0.000050Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0053Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00023Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.041Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-242347-01

EUSELI2-00490105
Í%R%^Â!MVY{Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

GLN7365566766641

MITTA AB 

Rebecca Friberg

Teknikringen 9

58330 LINKÖPING

Kundnummer: SL7645784

Provbeskrivning:

177-2017-12081314Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

14,2

Rebecca Friberg

2017-12-04

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2017-12-08

Utskriftsdatum: 2017-12-15

Provmärkning: MP5

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

ng/l<10PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

25%

ng/l<10PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

25%

Kemisk kommentar

Rapporteringsgränsen är förhöjd p.g.a. svår matris.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

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

AR-003v47



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

MITTA AB

Teknikringen 9
583 30  LINKÖPING

Projekt Grundvatten

Projekt         :  AO832019
Konsult/ProjNr  :  Rebecca Friberg
Provtyp         :  Grundvatten

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-12-07
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  MPI
Provtagare :  Jonas Nilsson

Ankomstdatum :  2017-12-08
Ankomsttidpunkt :  2130
Temperatur vid ankomst :  9 °C

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

LC-MS-MS, egen metod Atrazin <0.01 µg/l±0.005
LC-MS-MS, egen metod BAM (2,6-diklorbensamid) <0.01 µg/l±0.004

LC-MS-MS, egen metod Bentazon <0.01 µg/l±0.006

LC-MS-MS, egen metod Bitertanol <0.01 µg/l±0.011

LC-MS-MS, egen metod Cyanazin <0.01 µg/l±0.004

LC-MS-MS, egen metod Desetylatrazin <0.01 µg/l±0.005

LC-MS-MS, egen metod Desisopropylatrazin <0.01 µg/l±0.005

LC-MS-MS, egen metod 2,4-diklorprop <0.01 µg/l±0.006

LC-MS-MS, egen metod Dimetoat <0.01 µg/l±0.006

LC-MS-MS, egen metod Diuron <0.01 µg/l±0.005
LC-MS-MS, egen metod 2,4-diklorfenoxisyra <0.01 µg/l±0.007

LC-MS-MS, egen metod Etofumesat <0.01 µg/l±0.023
LC-MS-MS, egen metod Fenoxaprop <0.01 µg/l±0.007

LC-MS-MS, egen metod Hexazinon <0.01 µg/l±0.004

LC-MS-MS, egen metod Propyzamid <0.01 µg/l±0.005

LC-MS-MS, egen metod Isoproturon <0.01 µg/l±0.006

LC-MS-MS, egen metod Kloridazon <0.01 µg/l±0.005

LC-MS-MS, egen metod Klorsulfuron <0.01 µg/l±0.005

LC-MS-MS, egen metod Kvinmerak <0.01 µg/l±0.005

LC-MS-MS, egen metod MCPA <0.01 µg/l±0.005

LC-MS-MS, egen metod Mekoprop <0.01 µg/l±0.007

LC-MS-MS, egen metod Metamitron <0.01 µg/l±0.007

LC-MS-MS, egen metod Metazaklor <0.01 µg/l±0.006

LC-MS-MS, egen metod Metribuzin <0.01 µg/l±0.007

LC-MS-MS, egen metod Metsulfuronmetyl <0.01 µg/l±0.005

LC-MS-MS, egen metod Simazin <0.01 µg/l±0.005

LC-MS-MS, egen metod Terbutylazin <0.01 µg/l±0.005
LC-MS-MS, egen metod Thifensulfuronmetyl <0.01 µg/l±0.004

LC-MS-MS, egen metod 2,4,5-triklorfenoxisyra <0.01 µg/l±0.006

Linköping  2017-12-13             
Rapporten har granskats och godkänts av

Kathrin Haider
Analysansvarig
Kontrollnr 9587 2656 2916 1688

Kopia sänds till

rebecca.friberg@bgm.nu

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

MITTA AB

Teknikringen 9
583 30  LINKÖPING

Projekt Grundvatten

Projekt         :  AO832019
Konsult/ProjNr  :  Rebecca Friberg
Provtyp         :  Grundvatten

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-12-07
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  MPI
Provtagare :  Jonas Nilsson

Ankomstdatum :  2017-12-08
Ankomsttidpunkt :  2130
Temperatur vid ankomst :  9 °C

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

LC-MS-MS, egen metod Atrazin <0.01 µg/l±0.005
LC-MS-MS, egen metod BAM (2,6-diklorbensamid) <0.01 µg/l±0.004

LC-MS-MS, egen metod Bentazon <0.01 µg/l±0.006

LC-MS-MS, egen metod Bitertanol <0.01 µg/l±0.011

LC-MS-MS, egen metod Cyanazin <0.01 µg/l±0.004

LC-MS-MS, egen metod Desetylatrazin <0.01 µg/l±0.005

LC-MS-MS, egen metod Desisopropylatrazin <0.01 µg/l±0.005

LC-MS-MS, egen metod 2,4-diklorprop <0.01 µg/l±0.006

LC-MS-MS, egen metod Dimetoat <0.01 µg/l±0.006

LC-MS-MS, egen metod Diuron <0.01 µg/l±0.005
LC-MS-MS, egen metod 2,4-diklorfenoxisyra <0.01 µg/l±0.007

LC-MS-MS, egen metod Etofumesat <0.01 µg/l±0.023
LC-MS-MS, egen metod Fenoxaprop <0.01 µg/l±0.007

LC-MS-MS, egen metod Hexazinon <0.01 µg/l±0.004

LC-MS-MS, egen metod Propyzamid <0.01 µg/l±0.005

LC-MS-MS, egen metod Isoproturon <0.01 µg/l±0.006

LC-MS-MS, egen metod Kloridazon <0.01 µg/l±0.005

LC-MS-MS, egen metod Klorsulfuron <0.01 µg/l±0.005

LC-MS-MS, egen metod Kvinmerak <0.01 µg/l±0.005

LC-MS-MS, egen metod MCPA <0.01 µg/l±0.005

LC-MS-MS, egen metod Mekoprop <0.01 µg/l±0.007

LC-MS-MS, egen metod Metamitron <0.01 µg/l±0.007

LC-MS-MS, egen metod Metazaklor <0.01 µg/l±0.006

LC-MS-MS, egen metod Metribuzin <0.01 µg/l±0.007

LC-MS-MS, egen metod Metsulfuronmetyl <0.01 µg/l±0.005

LC-MS-MS, egen metod Simazin <0.01 µg/l±0.005

LC-MS-MS, egen metod Terbutylazin <0.01 µg/l±0.005
LC-MS-MS, egen metod Thifensulfuronmetyl <0.01 µg/l±0.004

LC-MS-MS, egen metod 2,4,5-triklorfenoxisyra <0.01 µg/l±0.006

Linköping  2017-12-13             

Kathrin Haider
Analysansvarig

Kopia sänds till

rebecca.friberg@bgm.nu

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17478104

Sida  1 (1)

Kopia



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-011283-01

EUSELI2-00499629
Í%R%^Â!OÄsYÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

GLN: 7365566766641, AO832019

MITTA AB 

Rebecca Friberg

Rådmansgatan 24

54145 SKÖVDE

Kundnummer: SL7645787

Provbeskrivning:

177-2018-01220035Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Rebecca Friberg

2017-12-04

Provet ankom:

JordMatris:

2018-01-18

Utskriftsdatum: 2018-01-23

Provmärkning: SP1-1 (tidigare 177-2017-12220545)

Provtagningsplats: AO832019

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%80.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

% Ts7.4Glödförlust a)SS-EN 12879:200010%

% Ts4.2TOC beräknat a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

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

AR-003v47
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