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Hej Per.
I rapporten har vi använt huvudsakligen Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM) detta eftersom det är planerat att anlägga
kontor på fastigheten.
De generella riktvärdena är beslutade utifrån av flertalet faktorer. I tabellen nedan redovisas dessa faktorer samt gränsvärden avseende barium. Tabellen är från
Naturvårdsverkets beräkningsverktyg för förorenad mark.
För Barium är det generella riktvärdet 300 mg/kg TS, som kan utläsas av tabellen nedan är ”skydd av markmiljö” styrande för det generella riktvärdet och har
markerats med grå färg.
 
Den högsta bariumhalt som påvisades i de analyserade proverna var 579 mg/kg TS i provpunkt 21SW05. Som kan utläsas av tabellen nedan underskrider påvisad
bariumhalt med god marginal de faktorer som är kopplade till människors hälsa, jag har markerat dessa faktorer med röd text i tabellen. Med erhållna analysresultat
bedöms det inte föreligga risker för människors hälsa. Det bedöms därmed inte nödvändigt att i plankartan beskriva saneringsåtgärder som är hälsomässigt
motiverade.
 
 

Riktvärden           FALSKT
 Envägskoncentrationer (mg/kg) Riktvärde Justeringar (mg/kg) Hälsorisk- Skydd av
Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av för hälsa, Korttids- Akut- baserat markmiljö
 jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter långtidseff. exponering toxicitet riktvärde (mg/kg)

Barium 11000 230000 150000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 10000
data

saknas
data

saknas 10000 300
            
            
            
            

 
Jag tänker att detta mail kan vidarebefordras till Länsstyrelsen, om de ser ett behov av att rapporten uppdateras med informationen som angivits ovan så kan jag
givetvis göra det men mailet i sig ger svar på frågan som ställdes gällande bariumhalt kopplat till risker för människors hälsa.
 
Hör av dig om du har några frågor eller funderingar!
 
 
Med vänlig hälsning
Anna Hedlund
Miljökonsult

Sweco AB | Örebro
Mobil +46 702945634

 

Från: Per Lilja <per.lilja@sb-bergslagen.se> 
Skickat: den 31 mars 2022 14:40
Till: Hedlund, Anna <a.hedlund@sweco.se>
Ämne: Fråga kopplad till rapport
 
Hej Anna
 
Jag fick länsstyrelsens yttrande på detaljplanen i Frövi där ni hjälpte till med en översiktlig miljöteknisk markundersökning. Du kan läsa deras kommentarer
bifogat. Jag tolkade rapporten från er som att det utifrån den aktuella användningen (kontor) inte fanns någon betydande risk för människors hälsa. Skulle du
kunna förtydliga kort kring detta i ett mail utifrån länsstyrelsens yttrande?

Bifogar även rapporten som Jessica skickade 20/12 så slipper du leta upp den 

Mvh
 
Per Lilja
Planarkitekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
TEL 0581-830 14
 

Ett samarbete mellan Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun.

Prästgatan 6, 711 30 Lindesberg 
TEL VXL 0587-55 00 40
Telefontid 10-15 helgfri vardag. Stängt 12-13.

För att Samhällsbyggnad Bergslagen ska kunna utföra sitt uppdrag och besvara ditt meddelande 
behöver vi behandla dina personuppgifter. Följ länken och läs om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har. 
https://www.lindesberg.se/kommun-och-politik/behandling-av-personuppgifter
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