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Kallelse till Kommunfullmäktige 

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Kommunfullmäktige, Måndag den 
5 december 2022, kl 17:00. Lindeskolans aula 

Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. 

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller 
rakvatten! 

Arnold Bengtsson Rouzbeh Isa 

Ordförande Sekreterare 

Ledamöter Ersättare 

Lillemor Bodman (M) Daniela Allström (M) 

Tomas Klockars (M) Per Nordin (M) 

Monika Klockars, v ordförande (M) Marcus Holmberg (M) 

Göran Gustavsson (M) Jacob Sundh (M) 

Conny Ärlerud (M) Axel Andersson (M) 

Carina Holm (M) Mathz Eriksson (C) 

Bertil Jansson (M) Tuula Marjeta (C) 

Jan Hansson (M) Sanna Jansson (L) 

Anniette Lindvall (M) Ingrid Rörick Richter (L) 

Jonas Kleber (C) Kent Hiding (KD) 

Magnus Storm (C) Sven-Göran Holm (KD) 

Inga Ängsteg (C) Farhia Ahmed Shekh (S) 

Nils Detlofsson (L) Bo Stenberg (S) 

Markus Lundin (KD) Ulla-Britt Öberg (S) 

Margareta Andergard (KD) Anders Ceder (S) 

Bengt Storbacka (S) Jenny Gustafsson (S) 

Elin Axelsson (S) Zaki Habib (S) 

Daniel Andersson (S) Margareta Ahlm (S) 
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Ulla Lundqvist (S) Hans Finckh (V) 

Jonas Bernström (S) Maria Odheim Nielsen (V) 

Kristine Andersson (S) Stefan Andersson (MP) 

John Omoomian (S) Ingalill Lennartdotter (MP) 

Sofié Krantz (S) Susanne Trulsson (SD) 

Nafih Mawlod (S) Krister Jakobsson (SD) 

Intisar Alansari (S) Reidar Larsson (SD) 

Joacim Hermansson (S) Vakant (SD) 

Arnold Bengtsson, ordförande (S) Dan Larsson (SD) 

Fredrik Sundén Vessling (V) Henrik Norman (LPO) 

Gunilla Remnert (V) Erik Fagrell (LPO) 

Ulf Axelsson (V)  

Inger Griberg (MP)  

Per Söderlund (SD)  

Tom Persson (SD)  

Jari Mehtäläinen (SD)  

Fredrik Rosenbecker (SD)  

Tommy Lönnström (SD)  

Lars Ljunggren (SD)  

Anna Jensen (SD)  

Alessandro Lindskog (SD)  

Anders Persson (LPO)  
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Föredragningslista 

Nr. Ärende Dnr 

 Val av justerare   

 Beslutsärenden   

1. Revisorernas bedömning och granskning av 
delårsrapport 2022 

KS 2022/306 

2. Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 KS 2017/255 

3. Motion från Emil Wellander (M) Pär-Ove Lindqvist (M) 
Lillemor Bodman (M) om att ge politiken en naturlig 
plats i skolan 

KS 2021/303 

4. Borgensavgift för år 2023 KS 2022/207 

5. Prislista VA-taxa för vatten och avlopp 2023 KS 2022/246 

6. Anläggningstaxa för VA-taxa 2023 KS 2022/250 

7. Brukningstaxa för VA-taxa 2023 KS 2022/249 

8. Avfallstaxa 2023 KS 2022/248 

9. Mottagningsavgift vid återvinningscentral ÅVC Södra 
Måle 2023 

KS 2022/247 

10. Fördelning av ansvar för kommunal insamling av 
förpackningar 

KS 2022/251 

11. Omfördelning av budget för lokalhyra Lindbackaskolan 
från Barn- och utbildningsnämnden till Tillväxtnämnden 

KS 2022/211 

12. Arvodesbestämmelser 2022-2026 KS 2022/31 
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13. Extraval av nämndemän vid Örebro tingsrätt till och med 
31 december 2023 

KS 2019/122 

14. Val av 1 ombud med 1 ombudsersättare från f d Frövi 
Köping i Rotehållares Besparingsfond för Västmanland 
2023-2026 

KS 2022/298 

15. Val av 2 ombud med 2 ombudsersättare från f d 
Fellingsbro kommun i Rotehållares Besparingsfond för 
Västmanland 2023-2026 

KS 2022/299 

16. Val av 2 gode män för jord- och skogsbruksförhållanden 
2023-2026 

KS 2022/302 

17. Val av 1 god man för tätortsfrågor KS 2022/303 

18. Val av 1 tjänsteperson och 1 ersättare i Tallen 
Kooperativa hyresrättsförening 2023-2026 

KS 2022/310 

19. Ordning för inkallande av ersättare i styrelser och 
nämnder 2023-2026 

KS 2022/177 

20. Val av revisorer till Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagens avvecklande under 2023 

KS 2021/54 

21. Medborgarförslag om att kommun aktivt ska upphandla 
med lokala aktörer 

KS 2022/318 

22. Meddelanden   
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    KS 2022/306 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 46 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunfullmäktige 

Revisorernas bedömning och granskning av delårsrapport 2022 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av revisorernas bedömning av 
delårsrapporten per den 31 augusti 2022. 

Ärendebeskrivning 

Revisorerna överlämnade bedömning av delårsrapport 2022 daterad 8 
november 2022. 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För kännedom: 

Samtliga nämnder 

Bilagor: 

Revisorernas bedömning och granskning av delårsrapport 2022 
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Bedömning delårsrapport 2022 

___________________________________________________________ 

Revisorerna i Lindesbergs kommun  2022-11-08 

 

    Till    

    Fullmäktige i Lindesbergs kommun 

    organisationsnummer 212000-2015 
 

 

 

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2022 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om delårsrapporten är upprättad i enlighet med 

lagens krav och god redovisningssed samt om resultaten i delårsrapporten är förenliga med de av fullmäktige 

fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? 

Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma. En översikt-

ligt granskning har genomförts av kommunens delårsrapport för perioden 2022-01-01 – 2022-08-31. Uppdraget 

ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022. 

Kommunens resultat per 2022-08-31 uppgår till 67,7 mnkr och prognosen uppgår till 68,8 mnkr. Prognosen 

avviker med 62,8 mnkr mot budgeten 2022. Avvikelsen förklaras främst av att man förväntas få ökade skattein-

täkter, lägre pensionskostnader samt försäljning av tomt.  

Nämnderna prognostiserar tillsammans en budgetavvikelse på -28,6 mnkr. Kommunstyrelsen visar en positiv-

avvikelse om 29,2 mnkr men både barn-och utbildningsnämnden samt socialnämnden gör underskott om -24,4 

respektive -28,8 mnkr. De största avvikelserna återfinns inom funktionsstöd samt vård och omsorg. 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning 

att anse att delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, den översiktliga beskrivningen av kommunens 

drift- och investeringsverksamhet, samt noter, i allt väsentligt, inte är upprättad i enlighet med LKBR. 

Utifrån genomförd översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering noterar vi att uppföljning av 

finansiella mål och verksamhetsmål sker utifrån delårsutfallet och inte det prognostiserade helårsutfallet varför 

vi inte kan uttala oss om måluppfyllelsen per helår. 

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport. 

 

Lindesbergs kommun 2022-11-08 

 

 

 

________________   ________________  

Ulla-Britt Norgren    Gunilla Carlsson 
Ordförande    Vice ordförande   
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 ULLA-BRITT NORGREN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ULLA-BRITT NORGREN

Ulla-Britt Norgren

2022-11-08 16:12:56 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 GUNILLA CARLSSON Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: GUNILLA KARLSSON

Gunilla Carlsson

2022-11-08 15:26:02 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Revisionsrapport 

 

 

 

 

 

 

 

Granskning av  
delårsrapport 2022 
 

 

Lindesbergs kommun 

 

 

 

Projektledare 

Stina Björnram 

Projektmedarbetare 

Lovisa Karlsson 
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Inledning 
Bakgrund 

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges 

behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i 

delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna 

ska lämna till fullmäktige. 

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av 

räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av 

kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt 

ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

delårsrapporten har upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed. 

Inriktning och omfattning 

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

● Översiktlig granskning av den finansiella delen1 av delårsrapporten per 2022-08-31, 

● Förvaltningsberättelsens innehåll, 

● Drift och investeringsredovisning 

Granskningen utgår från god revisionssed för kommuner i Sverige. 

 

En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som 

är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning 

och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en 

annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och 

omfattning som en revision enligt ISA har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en 

översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi 

blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om 

en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har 

därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.  

Den granskade delårsrapporten fastställdes av kommunstyrelsen 2022-10-18 och 

fullmäktige behandlar delårsrapporten 2022-11-21. Rapportens innehåll har 

sakgranskats av ekonomichef och enhetschef för ekonomienheten.  

 
1 Med den finansiella delen menar vi resultaträkning, balansräkning, noter och i förekommande 
fall kassaflödesanalys och sammanställda räkenskaper. 
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Granskningsresultat 
Lagens krav och god redovisningssed 

Granskning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av utfall och ställning i delårsrapportens 

resultaträkning, balansräkning, den översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och 

investeringsverksamhet, samt noter för Lindesbergs kommun för perioden 2022-01-01—

2022-08-31. Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta och presentera denna 

delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning. Vårt ansvar 

är att uttala en slutsats grundat på vår översiktliga granskning. 

Kommunens resultat per 22-08-31 uppgår till 67,7 mnkr och prognosen uppgår till 68,8 

mnkr. Prognosen avviker med 62,8 mnkr mot budgeten 2022. Avvikelsen förklaras 

främst av att man förväntas få ökade skatteintäkter, lägre pensionskostnader samt 

försäljning av tomt.  

Nämnderna prognostiserar tillsammans en budgetavvikelse på -28,6 mnkr. 

Kommunstyrelsen visar en positiv avvikelse om 29,2 mnkr men både barn-och 

utbildningsnämnden samt socialnämnden gör underskott om -24,4 respektive -28,8 

mnkr. De största avvikelserna återfinns inom funktionsstöd samt vård och omsorg.  

Kommunen har under året påbörjat arbetet med att gå igenom sina hyreskontrakt för att 

till årsbokslutet 2022 klassificera dessa korrekt utifrån RKR R5 Leasing.  

Slutsats 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter 

som ger oss anledning att anse att delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, den 

översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och investeringsverksamhet, samt noter, 

i allt väsentligt, inte är upprättad i enlighet med LKBR.  
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2022-11-08 

 

Rebecka Hansson 

___________________________   

Auktoriserad revisor      

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Lindesbergs kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av beslutat projektplan 2022-
09-08. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller 
delar av denna rapport.  
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Revisionsrapport 

 

 

 

 

 

  

 

Granskning av  
god ekonomisk  
hushållning 2022 
 

 

Lindesbergs kommun 

 

 

 

Projektledare Rebecka Hansson 

Projektmedarbetare Stina Björnram 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat 

kommunens delårsrapport för perioden 2022-01-01 – 2022-008-31. Uppdraget ingår 

som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022. 

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande sammanfattande revision-

ella bedömning: 

Revisionsfråga Bedömning  

Är resultaten i delårsrappor-
ten förenliga med de av full-
mäktige fastställda målen 
för god ekonomisk hushåll-
ning, d.v.s. finns förutsätt-
ningar att målen kommer att 
uppnås? 

Utifrån genomförd översiktliga gransk-

ning av delårsrapportens återrapporte-

ring noterar vi att uppföljning av finan-

siella mål och verksamhetsmål sker 

utifrån delårsutfallet och inte det pro-

gnostiserade helårsutfallet varför vi 

inte kan uttala oss om måluppfyllelsen 

per helår.  
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Inledning 
Bakgrund 

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges 

behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrappor-

ten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till 

fullmäktige.    

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovis-

ning.  

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken 

skall biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma. 

 

 Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

● Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för 

god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att upp-

nås? 

Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 

analyser och bedömningar. Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning  

Avgränsning 

Granskningen av delårsrapporten omfattar:  

● Hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med må-

len för god ekonomisk hushållning (både finansiella och verksamhetsmässiga mål). 

Metod 

Granskningen genomförs enligt god revisionssed för kommuner och landsting. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och enhetschef för ekonomien-

heten. 
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Granskningsresultat 
God ekonomisk hushållning 

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende kommunens finansi-

ella och verksamhetsmässiga mål som fastställts i budget 2022. 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I delårsrapporten görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god ekono-

misk hushållning som fastställts i budget för 2022. Två finansiella mål har formulerats.  

Finansiellt mål Utfall per 31 augusti 2022 Måluppfyllelse 

Årets resultat ska uppgå till 
mins 1 procent av skatteintäk-
ter, generella statsbidrag och 
utjämning. 

Per sista augusti var utfal-

let 6 procent.  

Uppfyllt 

Soliditeten ska vara oföränd-
rad eller öka.  

Soliditeten har under peri-
oden ökat från 26,12 till 31,22 
procent.    

Uppfyllt.  

De två finansiella målen har per 31 augusti 2022 uppfyllts vilket är en viktig del för att 

uppnå god ekonomisk hushållning. Dock görs ingen prognos över måluppfyllelsen per 

helår.  

Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens verksamhetsmål för god eko-

nomisk hushållning som fastställts i budget 2022. För samtliga grunduppdrag görs be-

dömningen att de till stor del uppnås. Bedömningen baseras på utfall per delår.  

Grunduppdrag Utfall per 31 augusti 2022 Måluppfyllelse 

Arbetsgivare. Sjukfrånvaron har under peri-
oden varit hög. Men trenden 
visar att den är på väg ner. 
Förvaltningarna arbetar aktivt 
med att skapa team och ge 
rätt förutsättningar för att 
medarbetare ska lyckas och 
trivas in sina uppdrag.   

Grunduppdraget uppnås till 
stor del.  

Välfärd och service Kommunens verksamheter 
arbetar hårt för att möta med-
borgarna förväntningar och 
behov av service och välfärd. 

Grunduppdraget uppnås till 
stor del. 
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De största utmaningarna se-
dan årsskiftet har varit att 
ställa om efter pandemin och 
anpassa sig efter rådande 
världsläge.   

Samhälle och demokrati Bedömningen är att grund-
uppdraget avseende sam-
hälle och demokrati kommer 
att förändras något i och med 
omorganisationen av Sam-
hällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen. Verksamheterna 
planerar för detta. 

Grunduppdraget uppnås till 
stor del. 

Hållbar utveckling i Lindes-
bergs kommun 

Kommunens ambition är att 
implementera Agenda 2030 i 
styrmodellen med övergri-
pande och horisontella mål 
samt få in hållbarhetsarbetet i 
budgetprocessen. Målet är att 
Agenda 2030 ska synliggöras 
och integreras i det dagliga 
arbetet samt följas upp inom 
ordinarie styrning. 

Grunduppdraget uppnås till 
stor del. 

 

I förvaltningsberättelsen görs även an avstämning av kommunens kvalitetsfaktorer. 

Tre av arton kvalitetsfaktorer uppnås, sju är på väg att uppnås och två uppnås inte. 

Sex kvalitetsfaktorer följs upp först till årsbokslutet. Uppföljningen baseras på utfall per 

31 augusti.   

Kvalitetsfaktor Kommentarer Grad av kvalitet per 31 au-
gusti 2022 

God ekonomisk hushållning Bedömningen är att Lindes-
bergs kommun uppnår god 
ekonomisk hushållning trots 
det osäkra läge som råder. 

Kvaliteten uppnås  

Lindesbergs kommun ska ar-
beta för att motverka fattig-
dom 

 Följs upp per helår 

Samverkan internt och ex-
ternt för att möte framtidens 
välfärdsutmaningar 

Arbete med bland annat digi-
talisering pågår för att kom-
munens verksamheter ska 
kunna möta en ökad efterfrå-
gan.  

Kvaliteten är på väg att 
uppnås 

Attraktiv arbetsgivare med fo-
kus på arbetsmiljö, ledarskap, 

Samtliga förvaltningar inom 
kommunen har utmaningar 
med kompetensförsörjningen. 

Kvaliteten är på väg att 
uppnås 
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medarbetarskap och kompe-
tensförsörjning. 

Uppfattningen är att kommu-
nen måste bli bättre på att 
marknadsföra sig som attrak-
tiv arbetsgivare. 

Lindesbergs kommun serve-
rar mat till kommunens verk-
samheter som är näringsriktig 

Måltidsenheten strävar efter 
att erbjuda gästerna flera val-
möjligheter i samband med 
lunch. Måltidsenhetens utma-
ningar både i nuläge och 
framledes, ligger i kraftigt 
ökade livsmedelspriser och 
transportkostnader som på-
verkar budgeten för livsmedel 
negativt. 

Kvaliteteten är på väg att 
uppnås 

Friska medarbetare Sjukfrånvaron är fortsatt hög 
inom kommunen jämfört med 
innan pandemin, men trenden 
går nu åt rätt håll även om 
sjukfrånvaron har en bit kvar 
ner till kommunens mål på 
5 procent. 

Kvaliteten är på väg att inte 
uppnås 

Lindesbergs kommun ska 
främja välbefinnande och häl-
sosamma liv för alla åldrar. 

Ett aktivt arbete pågår i kom-
munens verksamheter. 

Kvaliteten uppnås 

Lindesbergs kommun ska ar-
beta för inkludering utbildning 
och god kvalitet och främja 
livslångt lärande 

Grundskolan har lagt ett stort 
fokus på kunskapsutveckling 
samt ordning och reda. Trots 
det ser grundskolan inte den 
utveckling de har trott på och 
önskat. Anledningar till detta 
kan vara stora effektivise-
ringar, påverkan under pan-
demin och mer lokalt att starkt 
utmanande elever påverkar 
och tar upp resurser. 

För gymnasieskolan dras 
slutsatsen att Lindeskolan i 
hög utsträckning erbjudit en 
god miljö för utveckling och 
lärande.  

Kvaliteten är på väg att 
uppnås 

Lindesbergs kommun ska ar-
beta för att uppnå en jäm-
ställdhet 

 Följs upp per helår 

Lindesbergs kommun ska le-
verera dricksvatten av god-
känd kvalitet samt rena spill-
vatten till godkända värden 

Arbete pågår ständigt med att 
säkerställa att gällande re-
ningskrav uppfylls både när 
det gäller avloppsutsläpp och 
dricksvattenkvalitet. 

Kvaliteten är på väg att 
uppnås 
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Lindesbergs kommun ska bi-
dra till en hållbar energi. 

Det kommunala bolaget Linde 
Energi har ett aktivt hållbar-
hetsarbete. Löpande byts luft-
ledningarna ut mot jordkabel 
för att säkra elleveranserna. 
All energi som produceras är 
100 % förnybar. 

Kvaliteten uppnås 

Lindesbergs kommun ska ar-
beta för anständiga arbetsvill-
kor och ekonomisk tillväxt 

Under våren har arbetet med 
resursjobb och breddad re-
krytering fortgått samtidigt 
som verksamheten förstärkts 
med en arbetsgivarkoordina-
tor som arbetar mot reguljära 
arbetsmarknaden. Arbetet 
med parallella processer för 
att successivt ”flytta” individer 
mot självförsörjning och hitta 
fler vägar till egen försörjning 
är prioriterat. 

Kvaliteten är på väg att 
uppnås 

Lindesbergs kommun bidrar 
till en hållbar industri, innovat-
ioner och infrastruktur 

En löpande dialog förs med 
de fem servicepunkter som 
finns i kommunen. Utöver den 
löpande dialogen stöttar kom-
munen även servicepunk-
terna i olika projekt för att ut-
veckla orterna där service-
punkterna är belägna och un-
derlätta för medborgarna som 
bor där. 

 

Kvaliteten är på väg att 
uppnås 

Lindesbergs kommun bidrar 
till en minskad ojämlikhet 

 Följs upp per helår 

Lindesbergs kommun bidrar 
för en hållbar samhällsplane-
ring 

Flera funktioner inom kommu-
nen signalerar att det saknas 
tid och resurser för att fort-
sätta utveckla den samverkan 
som krävs inom samhälls-
byggnadsområdet för att få 
ihop alla delar inom kommu-
nen som behövs för att sam-
hällsplaneringen ska kunna 
ske på ett strukturerat och 
hållbart sätt. 

Kvaliteten är på väg att inte 
uppnås 

Lindesbergs kommun bidrar 
till en hållbar konsumtion och 
produktion 

 Följs upp per helår 

Lindesbergs kommun bidrar 
för att minska klimatpåverkan 

 Följs upp per helår 

Lindesbergs kommun bidrar  Följs upp per helår 
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till fredliga och inkluderande 
samhällen 

 

Vi noterar att kommunstyrelsen utvärderar måluppfyllelsen utifrån delårsutfallet och inte 

från det prognostiserade helårsresultatet.  

Kommunstyrelsens samlade bedömning är dock att god ekonomisk hushållning uppnås.  

Bedömning 

Utifrån genomförd översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering noterar 

vi att uppföljning av finansiella mål och verksamhetsmål sker utifrån delårsutfallet och 

inte det prognostiserade helårsutfallet varför vi inte kan uttala oss om måluppfyllelsen 

per helår.  

 

Rekommendationer 
Vi rekommenderar kommunstyrelsen tillse att 

● Uppföljning av måluppfyllelse sker utifrån det prognostiserade helårsresultatet.  
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2022-11-08 

 

 

 

Tobias Bjöörn     Rebecka Hansson 

___________________________  ___________________________ 

Uppdragsledare     Granskningsansvarig 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Lindesbergs kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av beslutad projektplan 2022-
09-08.PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar 
av denna rapport.  
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    KS 2017/255 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 46 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 

Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

 Anta detaljplan för Torp 1:127 (Sjövallen), Frövi, Lindesbergs 
kommun. 

Ärendebeskrivning 

Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder. Syftet 
är också att på land skapa planmässiga förutsättningar att fortsättningsvis 
bedriva småbåtsverksamhet. Vidare är syftet att säkerställa ytor för 
parkområde samt skapa planmässiga förutsättningar för bryggor och 
småbåtshamn i vatten. 

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 
2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015.  

Utökat planförfarande används när det finns ett större allmänt intresse eller 
när planen kan komma att medföra en betydande miljöpåverkan. 

Detaljplanen har bedömts ha ett större intresse för en bredare allmänhet.  

Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 13 april 2018 – 9 maj 
2018. Därefter har förslaget varit utsänt på granskning under tiden 2 
november 2020 – 6 januari 2021 

Under planprocessen har planhandlingar funnits tillgängliga digitalt på 
kommunens hemsida samt på Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, 
Biblioteket i Frövi och i Lindesberg samt på kommunhuset i Lindesberg.  

Konsekvenser 

I detaljplanens genomförandeavsnitt finns konsekvenser för ett flertal 
aspekter beskrivna, bland annat kopplat till stadsbild, markföroreningar och 
trafikbuller. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra en 
betydande miljöpåverkan som skulle kräva en Miljökonsekvensbeskrivning. 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

 

För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

För kännedom: 

Fastigheter i Linde AB (FALAB) 
Näringslivsenheten 

Bilagor: 

Planbeskrivning  
Plankarta 
Miljöundersökning 
Fastighetsförteckning 
Samrådsredogörelse  
Granskningsutlåtande  
Översvämningsutredning. Bilaga 1. 2018-02-08 
Arkeologisk undersökning. Bilaga 2. 2018-04-17 
Markundersökning. Bilaga 3. 2018-10-09 
Översiktlig geoteknisk utredning. Bilaga 4 och 5. 2018-08-24 
Riskbedömning och åtgärdsutredning. Bilaga 6. 2022-01-27 
Dimensionering av dagvattenanläggningar. Bilaga 7. 2022-05-17 
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Stadsbyggnadskontoret    
Malena Eriksson Högvall  

Planarkitekt  

info@sb-bergslagen.se 

0581-830 68 

 

  

   

   

   
 

Postadress Besöksadress Telefon E-post 

Samhällsbyggnad 
Bergslagen  

Prästgatan 6  0581-810 00 vxl  info@sb-bergslagen.se  

711 80 Lindesberg    

 

 

 

PLANBESKRIVNING 

Detaljplan för del av Torp 1:127 (Sjövallen) i Frövi, Lindesbergs kommun 

 

Samrådstid: 8 juli – 11 augusti 2019                  

Granskningstid: 2 november 2020 – 6 januari 2021  

 

ANTAGANDEHANDLING 

Utökat förfarande 
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SAMMANFATTNING AV PLANFÖRSLAGET 

Planförslaget möjliggör nya bostäder i ett centralt läge i Frövi. Genom att planlägga stora ytor 

parkmark säkerställs även gröna ytor som kan utvecklas för att ytterligare tillgängliggöra och 

skapa bättre förutsättningar till stadsnära rekreation. I sjön väringen närmast strandlinjen 

skapas planmässiga förutsättningar att etablera bryggor vilket i ett senare skede måste prövas 

genom ansökan om strandskyddsdispens. Genom att planlägga befintlig småbåtshamn på land 

och vatten som just småbåtshamn säkras nuvarande användning och förutsättningar att 

utveckla denna del till en central målpunkt skapas.  

 

Bostäderna planeras uppföras i form av flerbostadshus upp till sex våningar. Exploateringen 

följer kommuns intention om att förtäta nuvarande bebyggelse. Det västra området avser den 

kommunela fastighetsbolaget FALAB exploatera. För den östra byggrätten kan en 

markanvisningstävlig komma att utlysas.  

 

Inom småbåtshamnen finns kulturhistoriskt värdefulla bygnader vilka skyddas genom 

bestämmelser i detaljplanen.  

 

Planförslaget är upprättat i enlighet med Lindesbergs kommun översiktsplan (2019) och den 

fördjupade översiktsplanen för Frövi tätort (2018) 
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PLANBESKRIVNING 

VAD ÄR EN DETALJPLAN? 

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som anger tillåten markanvändning 

för mark- och vattenområden. Det är plankartan som har juridisk kraft medan 

planbeskrivningen och tillhörande bilagor innehåller information som förklarar 

planens syfte, avsikt, förutsättningar och annat typ av underlag som påverkar planen. 

OM DETTA DOKUMENT 

Detta dokument är en beskrivning av detaljplanen. Det innehåller en detaljerad 

beskrivning av planbestämmelserna och de ställningstaganden som har gjorts utifrån 

dem. Dokumentet behandlar även förutsättningarna och tidigare ställningstaganden 

som berör området. Slutligen finns även en beskrivning av hur ett genomförande av 

detaljplanen ska hanteras. 

DETALJPLANENS SYFTE 

Det huvudsakliga syftet med med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder. Syftet är också 

att på land skapa planmässiga förutsättningar att fortsättningsvis bedriva småbåtsverksamhet. 

Vidare är syftet att säkerställa ytor för parkområde samt skapa planmässiga förutsättningar för 

bryggor och småbåtshamn i vatten.  

PLANFÖRFARANDE 

Detaljplanen upprättas enligt PBL SFS 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 2015 med 

utökat förfarande. Utökat förfarande används eftersom förslaget är av betydande intresse för 

allmänheten (rekreationsområde, allmän plats och strandskydd), eller i övrigt av stor 

betydelse, eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

PLANPROCESSEN 

Planprocessen regleras genom plan- och bygglagen (PBL) och den syftar till att pröva om ett 

förslag till markanvändning är lämplig på den specifika platsen. I planarbetet vägs allmänna 

och enskilda intressen mot varandra.  

Planprocessen består av ett flertal skeenden och av dessa är två extra viktiga, samråd och 

granskning. I samråd och granskning ställs förslaget till detaljplanen ut för att kunna samla in 

yttranden från sakägare, allmänhet, företag och myndigheter.  
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PLANHANDLINGAR 

Planhandlingarna omfattar: 

• Planbeskrivning (detta dokument) 

• Plankarta 

• Miljöundersökning 

• Fastighetsförteckning 

• Samrådsredogörelse  

• Granskningsutlåtande  

 

Utredningar och underlag som är bilagor till planen: 

- Översvämningsutredning. Bilaga 1. 2018-02-08 

- Arkeologisk undersökning. Bilaga 2. 2018-04-17 

- Markundersökning. Bilaga 3. 2018-10-09 

- Översiktlig geoteknisk utredning. Bilaga 4 och 5. 2018-08-24 

- Riskbedömning och åtgärdsutredning. Bilaga 6. 2022-01-27 

- Dimensionering av dagvattenanläggningar. Bilaga 7. 2022-05-17 
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BAKGRUND 

LÄGE  

Planområdet är beläget i södra Frövi nordväst om Kaninholmen vid småbåtshamnen. 

Avståndet till Frövi centrum är ca 330 meter samt ca 400 meter till Frövi järnvägsstation. 

Planområdet ligger söder om Järnvägsgatan och sydväst om Näsbygatan. Området avgränsas i 

söder av sjön Väringen.  

Planområdets area är cirka 100 300 m2. Marken omfattar del av fastigheten Torp 1:127 och 

Torp 1:100. Fastigheterna ägs av Lindesbergs kommun.  

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Översiktskarta. Ungefärligt planområde markerat med rödstreckad linje.  
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BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som 

avses i 6 kap 11§ miljöbalken. I och med detta har ingen miljökonsekvensbeskrivning 

upprättats.  

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN  

RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 ELLER 4 KAP MILJÖBALKEN 

Enligt 3 kap. 5-8 §§ och 4 kap. miljöbalken kan områden av särskild betydelse ur ett nationellt 

perspektiv vara av riksintresse. Områden av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan 

påtagligt försvåra, skada eller motverka dem. Staten kan ingripa mot exploateringar eller 

andra ingrepp som påtagligt kan skada riksintressen.  

Länsstyrelsen i Örebro län beslutade 2012 om riksintresse för Hinseberg med motiveringen: 

Herrgårdsmiljö med bevarad 1800-talsbebyggelse. 

Utrycket för riksintresset är: Medeltida godsbildning med nuvarande herrgårdsbggnad från 

1803, ett nygotiskt utsiktstorn från 1840 och en flottbro från 1836.  

Delar av planområdet berörs av riksintresset men bedömingen är att planförslaget inte utgör 

någon påverkan på detta.  

STRANDSKYDD 

I samband med genomförande av en ny detaljplan inträder strandskydd för området i och med 

att delar av planområdet ligger inom 100 meter från sjön Väringen. Väringen omfattas av det 

generella strandskyddet enligt 7 kap. 13§ miljöbalken. 

Figur 2. Ungefärligt planområde markerat med rödstreckad linje.  
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ÖVERSIKTSPLAN 

I Lindesbergs kommuns översiktsplan (antagen 15 maj 2019) är Frövi utpekat som en viktig 

och prioriterad utvecklingsort med stor betydelse för ortens och kommunens framtida 

utveckling. Översiktsplanen anger bland annat att ny bebyggelse i första hand bör tillkomma 

där befintlig infrastruktur och etablerade sociala strukturer kan nyttjas, vilket sker på 

lämpligaste sätt genom komplettering. Översiktsplanen anger ingen markanvändning för 

Frövi utan hänvisar istället till fördjupningen av översiktsplanen för orten.  

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN FÖR FRÖVI 
 

I den fördjupade översiktsplanen för Frövi (antagen 23 april 2018) ligger planområdet inom 

Frövis kärna och centrum. Planområdet är markerat som utvecklingsområde för bostäder samt 

stadsbygd. Ambitionen är att förtäta den befintliga bebyggelsestrukturen genom att skapa nya 

attraktiva bostäder. Vidare bedöms Sjövallen som ett mycket lämpligt läge att tillskapa 

bostäder i. 

PLANUTREDNING- NYA BOSTÄDER I FRÖVI 
 

En planutredning vid namn Nya bostäder i Frövi (daterad 27 april 2011) har upprättats av 

Stadsarkitektkontoret i Lindesberg. Syftet med utredningen var att peka ut tre områden för 

framtida bostadsbebyggelse i Frövi. Sjövallen är ett av dessa områden. Utredningen är inte 

politisk antagen.  

TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANEN- OMRÅDEN FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING I 

STRANDNÄRA LÄGEN (LIS) 

Lindesbergs kommun har tagit fram en LIS-plan (antagen 25 november 2019) som syftar till 

att peka ut lämpliga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. De utpekade 

områdena är vägledande vid efterföljande prövning i det enskilda fallet, dvs. de kan utgöra ett 

särskilt skäl vid bedömningen om ett upphävande av eller en dispens från strandskyddet avser 

ett område som uppfyller kriterierna i 7 kap. 18 e § MB. Sjövallen är utpekat som ett lämpligt 

LIS-område.  

GÄLLANDE DETALJPLANER  

För aktuellt område finns fem gällande detaljplaner.  

1. Förslag till Stadsplan för Frövi Municipalsamhälle i Örebro län. Antagen 1943. 

2. Förslag till ändring av stadsplan för del av Frövi Köping (centrum) i Örebro län. 

Antagen 1956.  

3. Förslag till ändring av stadsplanen för Kv. Hajen m.m. i Frövi Köping. Antagen 1958.  

4. Kv Lutfisken m fl i Frövi, Lindesbergs kommun, Örebro län, Förslag till ändring av 

stadsplan. Antagen 1980.  

5. Torp 4:8 m fl (Haga) i Frövi. Antagen 2008. 

I detaljplan Torp 4:8 m.fl. omfattas det nya planområdet av användningsbestämmelserna 

Bostäder samt Öppet vattenområde. Ytan inom Bostäder är dock prickad och får inte 

bebyggas.  I övriga detaljplaner omfattas det nya planområdet av användningsbestämmelserna 

Park eller plantering eller Vattenområde. 
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Gällande detaljplaner upphör att gälla inom planområdets gränser i samband med att denna 

detaljplan vinner laga kraft. 

  

 

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

BAKGRUND 

Sjövallen är ett av centrala Frövis viktigaste grönområde med vattenkontakt. Idag används 

området som rekreationyta för Frövis invånare och besökare samt som småbåtshamn.   

BEFINTLIG BEBYGGELSE 

Planområdet består i synnerhet av ett utbrett grönområde. Småbåtshamnen innefattar en 

anläggning för båtverksamhet med ett antal byggnader varav två har kulturhistoriska värden. 

I nordöstra delen av planområdet finns en lekplats. I övrigt utgörs området av ett stort 

grönområde med inslag av sjövass och vide. 

KULTURMILJÖ  

VÄRDEFULLA BYGGNADER, BEBYGGELSEMILJÖER OCH KULTURMILJÖER 

I södra delen av planområdet finns byggnader som har kulturhistoriskt värde. Byggnaderna är 

två järnvägsbyggnader som uppfördes av dåvarande Statens järnvägar (SJ) troligen vid 

sekelskiftet 1800-1900. Den östra byggnaden är ett före detta pumphus och den västra 

byggnaden var troligtvis tjänstebostad åt en järnvägsanställd som skulle se till att 

vattenpumpen i pumphuset fungerade som den skulle.  

Figur 3. Befintliga detaljplaner. Ungefärligt planområde markerat med rödstreckad linje.  
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Pumparbostaden men möjligen även pumphuset är troligen byggda av handslaget tegel som 

ett medvetet inslag i arkitekturen från tiden kring förra sekelskiftet. Formspråket och det bara 

teglet ger byggnaderna ett bastant och genuint intryck i all sin enkelhet (granskningsyttrande 

från BRA Kulturmiljö daterat 2020-11-13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Östra delen av planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövården.  

ARKEOLOGI/FORNLÄMNINGAR 

En arkeologisk utredning har tagits fram som underlag till planförslaget för att fastställa 

eventuella fornlämningars förekomst inom utredningsområdet och dokumentera dessa. 

Utredningsområdet har under historisk tid varit ängs- och åkermarker till den medeltida 

gården Torp. Inga fornlämningar påträffades vid utredningen. 

Om fornlämningar påträffas under byggskedet ska arbetet avbrytas och länsstyrelsen 

kontaktas enligt kulturmiljölagen 2 kap. 10 §. Fornlämningar skyddas av kulturminneslagen 

(SFS 1988:950). 

RIKSINTRESSE 

Planområdet ingår i den del av Hinseberg som utgör ett område av riksintresse för 

kulturmiljövården. Se mer under rubriken Tidigare ställningstaganden. 

NATUR 

NATURMILJÖ 

Sjön Väringen är utpekat som värdefullt vatten för fisk och fiske av länsstyrelsen, på uppdrag 

av Naturvårdsverket. Sjön innehåller bland annat ett naturligt bestånd av den rödlistade 

fiskarten Asp. 

Figur 4. Bostadshus 9D i Frövi den 4 maj 2020. Det bara teglet, den 

smala men breda skorstenen, utkragningen på gaveln och fönstrens 

välvda avslut uppåt är gemensamma yttre drag för dessa byggnader. 

De små, smala fönstren som finns på gaveln i Frövi har i Näverkärret 

ersatts med en dörr som troligen leder direkt ned till källaren. 
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I sjön återfinns Sjögull som är en invasiv vattenväxt vilken utgör ett miljöproblem. Väster 

sprider sig lätt och breder ut sig över stora områden i sjön vilket kan ha en påverkan på andra 

naturligt förekommande arter i sjön samt badare, båtägare och fiske.  

Åtgärder som påverkar vattenområdet i Väringen bör därför ske med varsamhet och i dialog 

med tjänstepersoner som har rätt kompetens. 

TOPOGRAFI OCH LANDSKAP  

Hela planområdet sluttar i sydlig riktning. Höjdskillnaden är cirka tre meter med högsta 

punkten på ca + 35 meter (RH00). De lägsta nivåerna, ca + 32 meter (RH00) återfinns i söder 

mot Väringen.  

FRIDLYSTA OCH SKYDDADE ARTER 

Det finns inga kända fridlysta eller skyddade arter inom planområdet. 

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

Enligt SGUs översiktliga jordartskarta består området av gyttjelera, sandig morän, urberg och 

postglacial finlera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAS OCH SKRED 

 

Delar av planområdet har kategoriserats som ett område med förutsättningar för ras- och 

skredrisk, klass 1. Länsstyrelsen i Örebro län har tagit fram en rapport gällande ras och skred 

(En GIS-analys över potentiella ras- och skredområden i Örebro län. Publ. nr: 2013:37). I 

denna föreslås åtgärder för att förbättra markens stabilitet och minska risken för ras och skred.  

En åtgärd kan exempelvis vara att plantera träd. På så vis hjälper trädets rötter att hålla kvar 

jorden och bilda en stabil slänt. 

 

 

Figur 5. Utdrag ur SGUs översiktliga jordartskartan. Ytan för planområdet markerat 

med svart rektangel. 

. 
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En översiktlig geoteknisk utredning har tagit fram som underlag till planförslaget. 

Sammanfattningsvis anger utredning att stabiliteten mot Väringen i dagsläget är 

tillfredsställande men förhållandevis låg inom aktuellt område. I sektion C är stabiliteten 

tillfredsställande med dagens vattennivå i Väringen men inte med den antagna lägre 

vattennivån. Väringens lägsta lågvattennivå har stor inverkan på stabiliteten och bör 

fastställas för tillförlitligare beräkningar samt senare utredningsskeden.  

En exploatering som innebär förändringar i geometrin, exempelvis uppfyllningar, medför att 

kompletterande geotekniska undersökningar och stabilitetsberäkningar krävs. Inom 

undersökningsområdet förekommer lös lera. Sannolikt krävs åtgärder exempelvis pålning vid 

grundläggning av byggnader. Vid beslut om hur området kommer utformas samt vilken typ av 

byggnation som blir aktuellt ska mer detaljerad utredning utföras. 

Med hänsyn till utredningen är det av stor vikt att det i bygglovsskedet tas fram en 

kompletterande geoteknisk utredning och stabilitetsåtgärder.  

VATTEN 

LÅGPUNKTER 

Skyfallskartan visar att det inte finns lågpunkter inom planområdet där vatten riskerar att 

ansamlas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. GIS-data från länsstyrelsens översiktliga ras- och skredrisk. 

Yta för planområdet markerat med svart streckad linje. 
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FLÖDESVÄGAR 

Skyfallskartan visar att det finns flödesvägar för vatten inom och genom planområdet. I 

samband med mycket kraftig nederbörd rinner en stor andel av vattnet över markytan och 

med att befintligt ledningsnät inte kan hantera de stora vattenmänngder som uppstår. Söder 

om järnvägsstationen i Frövi rinner vatten via markytan mot aktuellt planområde ned mot 

Väringen. I samband med dessa regn kan lokala översvämningar uppstå i topografiskt 

instängda områden och längs ytliga avrinningsvägar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figur 8. GIS-data från länsstyrelsens skyfallskartering. Ungefärligt 

planområde markerat med svart linje. 

 

Figur 7. Lågpunkter. Ungefärligt planområde markerat med svart 

streckad linje. 
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MARKAVVATTNINGSFÖRETAG 
 

Planområdet berörs av markavvattningsföretaget Väringen. Företaget bildades genom en 

förrättning och gäller med samma rätt som en vattendom. Förättningen gäller tills dess att en 

ny dom meddelas via miljödomstolen eller att företaget upphör. 

Genom historien har syftet med markavvattningsföretag varit att förbättra markavvattningen 

för att skapa bra odlingsmark. Kostnaderna fördelades på fastighetsägarna inom 

markavvattningsområdet. Många markavvattningsföretag har funnits under en lång i tid och 

därmed kan det ha blivit ändringar som påverkar omfattningen.  Exempelvis vilka diken som 

fortsättningsvis ska vara gemensamma. Andra ändringar kan vara att fastighetsgränser har 

flyttats eller att mängden dagvatten har ökat. Sådana ändringar kan göra det lämpligt att 

ompröva gamla beslut. Ibland kan det till och med ha inträffat så stora ändringar att 

markavvattningen inte längre fyller någon funktion. Inom det aktuella planområdet fyller inte 

markavvattningsföretaget sitt syfte. 

MARKFÖRORENINGAR 

En miljöteknisk markundersökning har tagits fram som underlag till detaljplanen (2018). 

Syftet med markundersökningen var att undersöka marken avseende föroreningar samt 

bedöma lämpligheten för bostadsändamål genom att avgränsa noterad PAH-förekomst inom 

fastigheten Torp 1:127 i Frövi och utreda om föroreningen beror på förorenade heterogena 

fyllnadsmassor eller punktförorening. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 9. Karta som visar avgränsat område med påträffade markföroreningar från 

markundersökning (DGE Mark- och Miljö 2018). 
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I undersökningsområdet påträffades halter av bly, kvicksilver, PAH-M och PAH-H i halter  

överstigande det generella riktvärdet för KM. Utifrån utförd riskbedömning innebär halterna i  

dagsläget risk för människors hälsa, miljö (markmiljö) och naturresurser (grundvatten) om  

inga åtgärder tas. Halterna kan innebära att risk för människors hälsa inte kan uteslutas via  

exponeringsvägarnas intag av jord, hudkontakt med jord/damm, inandning av damm och ånga  

samt intag av växter. 

 

Som följd av den miljötekniska markundersökningen har en Riskbedömning och 

åtgärdsutredning tagits fram (2022). Syftet med denna var att avgränsa tidigare påträffad 

förorening av PAH och tungmetaller, utföra en riskbedömning av föroreningarna samt göra en 

åtgärdsutredning som inkluderar att ta fram åtgärdsförslag och kostnadsuppskattning för 

dessa. Baserat på resultaten från de utförda undersökningarna inom området, görs 

bedömningen att de övergripande åtgärdsmålen avseende skydd av människor, markmiljön 

och grundvattnet inte uppfylls. Baserat på resultaten från riskbedömningen, finns det ett 

åtgärdsbehov inom fastigheten.  

 

 
 

 

 

 

Fem möjliga åtgärdsalternativ varav ett nollaltenartiv har tagits fram för att:  

1.  marken inom området skall kunna användas i enlighet med nuvarande och planerad 

markanvändning, utan att människor och djur som tillfälligt vistas på platsen utsätts 

för oacceptabel risk från föroreningar, 

Figur 10. Karta som visar tidigare utförda undersökningar, nu utförd undersökning samt 

uppmätta halter i provtagningspunkter. DGE Mark- och Miljö (2018).  



§57/22 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 - KS 2017/255-12 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 : 1. planbeskrivning

    Diarienr: S-2017-479:88 
     
     

 

     

     

    16 (46) 
  

2. föroreningar inom området inte skall innebära en oacceptabel påverkan på 

markekosystemets funktion kopplat till markanvändningen, 

3. eventuellt läckage och spridning av föroreningar från området inte ska medföra 

oacceptabel belastning på yt- och/eller grundvatten och därmed utgöra risker för 

människa eller miljö inom eller nedströms området. 

Nedan redovisas åtgärdsalternativen: 

Alternativ 0: Nollalternativ 

Noll-alternativet innebär att inga efterbehandlingsåtgärder utförs, användningen av området 

förändras inte och föreningssituationen kvarstår. Riskerna för människor och miljön åtgärdas 

inte. 

Alternativ 1: Täckning och begränsad schaktning – miniminalternativ 

Alternativet innebär att jord med halter över PRVhälsa för ytlig jord, men under PRVhälsa för 

djupare jord, överlagras med minst 1 m rena jordmassor. På så sätt bedöms riskerna för 

människors hälsa som föroreningarna utgör reduceras till acceptabla nivåer. Den förorenade 

jorden kan då betraktas som djupare belägen, vilket minskar exponeringsrisken för denna. 

Riskerna som jord med halter över PRVhälsa för djupare jord bedöms dock inte kunna 

reduceras tillräckligt genom övertäckning, jord med dessa halter föreslås därför schaktas ur 

och avyttras till godkänd mottagare av förorenade massor. 

Sammanfattningsvis innebär åtgärdsalternativet: 

• Förorenad fyllnadsjord med halt över PRVmiljö och PRVhälsa för djupare jord kring 

stickprovet Torp 3 schaktas ur från markytan och ner till naturligt förekommande 

jordarter, vilket bedöms vara omkring 1,5 m u my. Föroreningen är avgränsad av i 

sidled av Torp 6, i övriga riktningar schaktas jord ur inom ett område med radie 10 m 

från Torp 3. Därefter provtas kvarlämnade schaktbottnar och -väggar för kontroll av 

halterna i kvarlämnade massor. Om analysresultaten visar att halterna i de provtagna 

massorna fortsatt överskrider PRVhälsa för djupare jord, drivs schakten vidare tills 

dessa PRV uppnåtts. De förorenade jordmassorna körs till godkänd mottagare av 

förorenade massor, förslagsvis en deponi, för omhändertagande. De urschaktade 

massorna ersätts med rena jordmassor.  

• De delar av undersökningsområdet där halter över PRVhälsa för ytlig jord påvisats täcks 

så att de överlagras med minst 1 m rena jordmassor. Baserat på det resonemang som 

presenteras i avsnitt 7.5.1.2, bedöms följande mäktigheter på rena jordmassor behöva 

krävas, för att riskerna för människors hälsa som de kvarvarande föroreningarna utgör 

ska reduceras till acceptabla nivåer. 

- Markytan höjs 0,8 m inom ett område med radie på 10 m kring punkterna Torp 

13 och Torp 14 

- Markytan höjs 1 m inom ett område med radie på 10 m kring punkterna Torp 7 

och Torp 18 

- Markytan höjs 1 m inom ett område som sträcker sig 10 m utanför punkterna 

Torp 4, Torp 12 , Torp 15 och I1 

- Markytan höjs 1 m inom ruta E, F och C 
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Förslagsvis används i första hand överskottsmassor från andra delar av detaljplaneområdet, 

som med all sannolikhet kommer att uppstå i samband med exploateringsarbetet, som 

täckningsmassor. Återanvändning av dessa massor är resurseffektivt både vad gäller 

kostnader och påverkan på miljön. En förutsättning för att detta alternativ ska kunna 

genomföras, är att det är möjligt att höja befintlig markyta med en meter inom de områden där 

PRVhälsa överskrids i jord 0-0,5 m u my och med en halvmeter i de områden där PRVhälsa 

överskrids i jord 0,5-1 m u my. 

Riskreduktion som åtgärden medför 

Alternativet minskar riskerna för människors hälsa till acceptabla nivåer. PRVhälsa används 

som mätbart åtgärdsmål. Riskerna för miljön minskas bara kring Torp 3, där högst 

föroreningshalter påvisats. 

Alternativ 2: Täckning i kombination med schaktning 

Detta alternativ bygger på samma resonemang som presenteras i avsnitt 9.4.2 ovan. Om jord 

med halter över PRVhälsa för ytlig jord, men under PRVhälsa för djupare jord, överlagras med 

minst 1 m rena jordmassor, bedöms riskerna för människors hälsa som föroreningarna utgör 

reduceras till acceptabla nivåer. I stället för att täcka området med 1 m jordmassor, och höja 

markytan 1 m, innebär detta alternativ att upp till 0,5 m förorenad jord schaktas ur, innan 

förorenade områden täcks med upp till 1 m jordmassor. Det innebär att markytan i de 

förorenade områdena endast höjs 0,5 m. Precis som i alternativ 1, schaktas jord med halter 

över PRVmiljö och PRVhälsa för djupare jord kring Torp 3 ur och avyttras. 

Sammanfattningsvis innebär åtgärdsalternativet:  

Figur 11. Situationsplan med föreslagna åtgärder alternativ 1.  



§57/22 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 - KS 2017/255-12 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 : 1. planbeskrivning

    Diarienr: S-2017-479:88 
     
     

 

     

     

    18 (46) 
  

• Förorenad fyllnadsjord med halt över PRVmiljö och PRVhälsa för djupare jord kring 

stickprovet Torp 3 schaktas ur från markytan och ner till naturligt förekommande 

jordarter, vilket bedöms vara omkring 1,5 m u my. Föroreningen är avgränsad av i 

sidled av Torp 6, i övriga riktningar schaktas jord ur inom ett område med radie 10 m 

från Torp 3. Därefter provtas kvarlämnade schaktbottnar och -väggar för kontroll av 

halterna i kvarlämnade massor. Om analysresultaten visar att halterna i de provtagna 

massorna fortsatt överskrider PRVhälsa för djupare jord, drivs schakten vidare tills 

dessa PRV uppnåtts. De förorenade jordmassorna körs till godkänd mottagare av 

förorenade massor, förslagsvis en deponi, för omhändertagande. De urschaktade 

massorna ersätts med rena jordmassor. 

• Inom ruta E och F har halter över PRVhälsa för ytlig jord påvisats 0-0,5 m u my och 

avgränsats till 0,5 m u my. Därmed behöver ingen extra mäktig täckning utföras inom 

ruta E och F. Efter utförd schaktsanering 0-0,5 m u my återfylls områdena med rena 

massor upp till befintlig (eller projekterad) markyta. 

• De delar av undersökningsområdet där halter över PRVhälsa för ytlig jord påvisats 0-0,5 

m u my schaktas ur och avyttras. Områdena som schaktas ur baseras på befintliga 

analysresultat. Slutprovtagning i kvarlämnade schaktbottnar och -väggar sker. Om 

slutprovtagningen visar att inga halter över PRVhälsa för ytlig jord förekommer i 

kvarlämnade massor, behöver ingen ingen extra mäktig täckning utföras. Efter utförd 

schaktsanering 0-0,5 m u my återfylls i så fall områdena med rena massor upp till 

befintlig (eller projekterad) markyta. 

• Om halter över PRVhälsa för ytlig jord förekommer i kvarlämnade massor, sker ingen 

kompletterande provtagning eller utökad schakt utförs inte, vilket innebär att jord 

innehållande föroreningar i halter överskridande PRVhälsa kvarlämnas. De urschaktade 

områdena återfylls i stället med minst 1 m rena jordmassor, dvs befintlig markyta höjs 

med 0,5 m. Baserat på det resonemang som presenteras i avsnitt 7.5.1.2, bedöms 

följande områden behöva åtgärdas på detta sätt: 

- Områden med radie på 10 m kring punkterna Torp 7, Torp 18, Torp 13 och Torp 

14 

- Ett område som sträcker sig 10 m utanför punkterna Torp 4, Torp 12, Torp 15 

och I1 

- Ruta C 

Det ytliga fyllnadsmaterialet, 0-0,2 m u my, kring Torp 13 och Torp 14, bedöms inte vara 

förorenat med halter över PRVhälsa. Det bedöms därför kunna återanvändas internt. 
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Som för alternativ 1, föreslås överskottsmassor från andra delar av detaljplaneområdet 

användas som täckningsmassor. Återanvändning av dessa massor är resurseffektivt både vad 

gäller kostnader och påverkan på miljön.  

På motsvarande sätt som för alternativ 1, är en förutsättning för att detta alternativ ska kunna 

genomföras att det är möjligt att höja befintlig markyta med 0,5 meter inom de områden där 

PRVhälsa överskrids i jord 0-1 m u my. 

Riskreduktion som åtgärden medför 

Alternativet minskar riskerna för människors hälsa till acceptabla nivåer. PRVhälsa används 

som mätbart åtgärdsmål. Dessutom minskas riskerna för spridning av föroreningar från 

området, samt för markmiljön, betydligt. Detta eftersom ytliga förorenade massor samt 

massor kring Torp 3 med halter över PRVmiljö avyttras, vilket minskar medelhalterna av 

föroreningar inom området.  

Alternativ 3: Urschaktning av all förorenad jord – maxalternativ 

Alternativet innebär att all konstaterat förorenad jord med halt över PRVhälsa för motsvarande 

nivå under markytan schaktas ur och avyttras till godkänd mottagare av förorenade massor. 

Halter över PRVhälsa för ytlig jord gäller endast för jord belägen 0-1 m u my, på djupare nivåer 

än 1 m u my gäller PRVhälsa för djupare jord. Halter över PRVhälsa för ytlig jord bedöms därför 

inte behöva åtgärdas på nivåer under 1 m u my. Då inga halter över PRVhälsa för djupare jord 

påvisats, undantaget i Torp 3, bedöms avhjälpande åtgärder därför endast behöva ske ner till 1 

m djup överallt utom i Torp 3. I Torp 3 är föroreningen inte avgränsad på djupet. 

Figur 12. Situationsplan med föreslagna åtgärder alternativ 2.  
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Sammanfattningsvis innebär åtgärdsalternativet att förorenad jord med halt över PRVhälsa för 

djupare jord schaktas ur inom följande områden: 

• Ett område kring stickprovet Torp 3 schaktas ur från markytan och ner till naturligt 

förekommande jordarter, vilket bedöms vara omkring 1,5 m u my. Föroreningen är 

avgränsad av i sidled av Torp 6, i övriga riktningar schaktas jord ur inom ett område 

med radie 10 m från Torp 3. 

Vidare åtgärdas förorenad jord med halt över PRVhälsa för ytlig jord ur inom följande 

områden:  

- Områden med radie på 10 m kring punkterna Torp 7, Torp 13, Torp 14, Torp 15 och 

Torp 18, samt ruta C schaktas ur 0-1 m u my 

- Ett område som sträcker sig 10 m utanför punkterna Torp 4, Torp 12 och I1 schaktas 

ur från markytan och ner till naturliga jordarter eller berg, eller maximalt 1 m u my 

- Ruta E och Ruta F schaktas ur 0-0,5 m u my 

Det ytliga fyllnadsmaterialet, 0-0,2 m u my, kring Torp 13 och Torp 14, bedöms inte vara 

förorenat med halter över PRVhälsa. Det bedöms därför kunna återanvändas internt. 

 

 

 

Efter utfört schaktarbete provtas kvarlämnade schaktbottnar och -väggar för kontroll av 

halterna i kvarlämnade massor. Om analysresultaten visar att halterna i de provtagna 

massorna fortsatt överskrider PRVhälsa för ytlig jord på nivåer 0-1 m u my eller överskrider 

PRVhälsa för djupare jord på nivåer >1 m u my, drivs schakten vidare tills dessa PRV uppnåtts. 

Figur 13. Situationsplan med föreslagna åtgärder alternativ 3-4.  
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De förorenade jordmassorna körs till godkänd mottagare av förorenade massor, förslagsvis en 

deponi, för omhändertagande. Efter utförd schaktsanering återfylls området med rena massor, 

till den nivå som projekterats. 

Som för övriga alternativ, föreslås i första hand överskottsmassor från andra delar av 

detaljplaneområdet användas för återfyll av området. Återanvändning av dessa massor är 

resurseffektivt både vad gäller kostnader och påverkan på miljön. 

Riskreduktion som åtgärden medför 

Alternativet minskar riskerna för människors hälsa och miljön till acceptabla nivåer. PRVhälsa 

används som mätbart åtgärdsmål, men åtgärden medför också att riskerna för spridning av 

föroreningar från området, samt för markmiljön, minskar till acceptabla nivåer. Detta 

eftersom saneringen av massor med halter överskridande PRVhälsa innebär att i stort sett alla 

massor med halter över PRVmiljö avyttras. Undantaget är massor från ruta D 0-1 m u my och F 

1,5-2 m u my, i vilka halterna av kobolt överskrider PRVgv. Då riskerna för spridning till 

grundvattnet styrs av medelhalter i området, bedöms de kvarvarande föroreningarna var 

acceptabla för miljön.  

Alternativ 4: Bästa möjliga teknik 

Det alternativ som bedöms vara bäst ur teknisk synvinkel, är att den förorenade jorden 

schaktas ur och behandlas med jordtvätt. Alternativet omfattar samma åtgärdsområde och 

mängd åtgärdad förorenad jord som åtgärdsalternativ 3. Se figur 17 för områdenas utbredning. 

De förorenade massorna behandlas därefter på plats genom jordtvätt. Jordtvätt är en 

reningsmetod där föroreningar lakas eller tvättas ut ur det förorenade materialet. Jordtvätt är 

mest lämplig för sandiga och grusiga jordar med lågt innehåll av finare partiklar. 

Fyllnadsmaterialet i området, vilket är det som bedöms vara förorenat, består av sand, med 

varierande andel lera och grus inblandat. Därmed bedöms fyllnadsmaterialet vara lämpligt för 

jordtvätt. Dock behöver pilotförsök utföras innan fullskaliga åtgärder utförs, för att säkerställa 

metodens lämplighet.  

Riskreduktion som åtgärden medför 

Alternativet omfattar samma riskreduktion som åtgärdsalternativ 3.  

BEDÖMNINGSKRITERIER OCH POÄNGSÄTTNING AV ÅTGÄRDSALTERNATIV 

I riskvärderingen har konsekvenser av de olika åtgärdsalternativen utvärderats och jämförts 

mot varandra. Bedömningskriterierna ger en indikation om vilka åtgärder som kan ses som 

acceptabla respektive oacceptabla relativt de risker de reducerar eller helt undanröjer. Ett antal 

bedömningskriterier har ställts upp: 

• Uppfyllande av de övergripande åtgärdsmålen 

• Teknisk genomförbarhet 

• Åtgärdad förorening  

• Riskreduktion  

• Risker under åtgärd  

• Störningar under åtgärd  

• Framtida restriktioner  
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• Transport av förorenad jord  

• Acceptans  

• Åtgärdens beständighet  

• Lokala intressen och rättvisa  

• Kostnader 

 

Bedömningskriterierna i förhållande till respektive åtgärdsalternativ presenteras i 

Riskbedömnings- och åtgärdsutredningen vilken ligger som bilaga till planhandlingarna.  

För att bedöma urvalskriterierna för varje åtgärdsalternativ har fyra olika nivåer satts. 

Nivåerna kan tolkas enligt tabellen nedan.  

 

 

 

 

För vart och ett av åtgärdsalternativen har de olika bedömningskriterierna poängsatts från noll 

till fyra där fyra anger det bästa alternativet. Poängen har sedan summerats för respektive 

åtgärdsalternativ. Högst poängsumma ger högst rankning. Denna metod innebär att de olika 

bedömningskriterierna har getts inbördes lika stor vikt samt att ingen hänsyn tas till hur stor 

kostnadsskillnad det är på de olika alternativen. Resultatet ska endast ses som vägledande och 

metoden ett sätt att gå igenom för och nackdelar med de olika alternativen. 

Figur 14. Urvalskriterier för varje åtgärdsalternativ.  
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Efter sammanvägningen noteras att alternativ 3 har flest poäng, medan alternativ 2 inte har 

något kriterium som endast ger 0 eller 1 poäng. Skillnaderna mellan åtgärdsalternativen 

utgörs bland annat av den tekniska genomförbarheten, kostnaderna, hur stor riskreduktion 

som åtgärden medför, hur stora restriktioner i markanvändningen som kvarstår efter utförd 

åtgärd och mängden jord som behöver avyttras från området. 

De påvisade föroreningshalterna medför en risk för människors hälsa vid nuvarande och 

framtida planerade markanvändning. Bortsett från nollalternativet, som inte reducerar riskerna 

alls, bedöms riskerna kunna reduceras till acceptabla nivåer genom samtliga alternativ. 

Riskerna för störning av grundvattnet bedöms reduceras till högst grad genom 

åtgärdsalternativ 3 och 4, medan kvarvarande risker ej kan uteslutas med alternativ 1 och 2. 

Samtliga åtgärdsalternativ hamnar väldigt lika vid poängbedömningen, men alternativ 0 ger 

klart lägst poäng.  

 

  

 

Figur 15. Poängsättning av olika åtgärdsalternativ.  
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RISK FÖR ÖVERSVÄMMNING 

I den fördjupade översiktsplanen för Frövi tätort 2018 beskrivs översvämningsrisken i Frövi: 

”Myndigheten för samhällsskydd och Beredskap (MSB) tog 2013 fram en beräkning av olika 

översvämningsnivåer för att ge kommuner stöd i sin samhällsplanering. De beräknande 

nivåerna för Frövi är 100-årsflöde: +33,88, 200-årsflöde: +33,97 och Beräknat Högsta Flöde 

(BHF): +35,22 (samtliga i höjdsystem RH00). Därtill finns 1977 års översvämning som låg på 

+33,65 m (RH00). 100-årsflödet och 200-årsflödet har anpassats till ett förväntat klimat år 

2098 vilket måste tas hänsyn till vid användning av informationen. Flödet som uppmättes 

1977 bedöms ha en återkomsttid på cirka 100 år. 

100-årsflödet respektive 200-årsflödet avser det flöde som över en oändligt lång tidsperiod 

har en genomsnittlig återkomsttid på 100 respektive 200 år. Flödet kan således inträffa flera 

gånger under en 100- respektive 200-årsperiod.  

BHF bygger på en systematisk kombination av kritiska faktorer som bidrar till ett flöde (regn, 

snösmältning, hög markfuktighet, högt vattenstånd i sjöar samt magasinsfyllning i reglerade 

vattendrag). Någon återkomsttid kan inte anges för detta flöde, den ligger dock i 

storleksordningen cirka 10 000 år. 

Inbyggt i beräkningarna finns en viss osäkerhet. Speciellt är osäkerheten större vid BHF-

flödet, jämfört med de lägre flödesscenarierna, eftersom BHF-flödet skiljer sig avsevärt från 

det flöde modellen har kalibrerats för.Bedömningen görs att den nivå för vilket vidare 

resonemang förs utgår från 200-årsflödet som har en högre grad av säkerhet i beräkningen 

samt uppvisar en risknivå som kommunen bedömer rimlig för tillkommande bebyggelse.  

Utgångspunkten är att den konstruktion kring grundläggning och golv som behöver hållas 

från kontakt med vatten vid en översvämning ska utgå ifrån 200-årsflödet 

(klimatkompenserat) vilket är +33,97 m (RH00). 

Med stöd av PM fördjupning av översiktsplan, Lindesberg, 2014-09-09 tillsammans med 

Översvämningskartering utmed Arbogaån (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 

(MSB), 2013) föreslås en lägsta nivå för bostadsgolv för grundläggningsprincip platta på 

mark. Nivån ska förhindra personskador och större skador på byggnader. 

Bedömningen görs att den nivå för vilket vidare resonemang förs utgår från 200-årsflödet som 

har en högre grad av säkerhet i beräkningen samt uppvisar en risknivå som kommunen 

bedömer rimlig för tillkommande bebyggelse.  

Utgångspunkten är att den konstruktion kring grundläggning och golv som behöver hållas 

från kontakt med vatten vid en översvämning ska utgå ifrån 200-årsflödet 

(klimatkompenserat) vilket är +33,97 m (RH00). Föreslagen lägsta nivå för bostadsgolv är 

+34,7 m (RH00)” 

 

Utöver detta har en översvämningsutredning tagits fram som underlag till detaljplanen. I 

utredningen beskrivs att färdigt golv bör läggas på minst +34,9 m att klara den permanenta 

skyddsnivån för 200-årsflöde, vattennivå +34,2 m, utan ytterligare säkerhetsmarginaler och 

skyddsåtgärder. Detta förutsätter dock att torpargrund inte tillåts, att isolering inte tar upp fukt 

och utförs med förskjutna skarvar. Ev. källare utförs med vattentät betong under nivån +34,6 

m. 

Detaljplanen reglerar detta genom att färdigt golv inte får ligga under +34,9 meter (RH00) 

och att källare ska utföras med vattentät betong under nivån +34,6 meter (RH00), att 
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tillfartsvägar till bostadsbyggnad ska hålla lägsta nivå +33,97 meter (RH00) samt att 

byggnader ska förses med vattentåliga material under nivån (RH00).  

Utredningen betonar även risken med att skapa nya invallade områden vid exploatering av 

området, för att inte skapa nya dagvattenansamlingar vid kraftiga skyfall som påverkar 

befintlig bebyggelse utanför planområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADON 

Enligt kommunens översiktliga markradonutredning ligger planområdet inom lågrisk och 

normalrisk för markradon. 

KOLLEKTIVTRAFIK 

Aktuellt planområde har bra täckning av kollektivtrafiken i och med att en stomlinje för 

kollektivtrafik går förbi området. Busshållplatsen är belägen cirka 350 meter nordväst om 

planområdet längs Centralvägen. Därifrån går det bussar tur och retur till Arboga station och 

Lindesbergs resecentrum.  

TRAFIK 

Området ligger i direkt anslutning till Järnvägsgatan som går förbi planområdets nordvästra 

sida. Näsbygatan passerar planområdets nordöstra sida. Både gatorna ansluter till 

Centralvägen på planområdets norrra del. 

BILTRAFIK 

Järnvägsgatan och Näsbygatan har skyltad hastighet till 50 km/h. Genomförda 

trafikmätningar visar att årsdygnstrafiken (ÅDT) på Järnvägsgatan är cirka 130 fordon varav 

3,4 % är tung trafik. ÅDT för Näsbygatan är cirka 80 fordon varav 3 % är tung trafik.  

Trafikmätningar visar att på Järnvägsgatan, nordväst om planområdet trafikeras av ca 130 

fordon, av dessa utgör 3,4 % tung trafik (lastbil). På Näsbygatan, nordöst om planområdet 

Figur 16. Karta från” Frövi översvämningsutredning” utförd av Sweco som visar 

översvämningsrisker i planområdet.  
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visar ÅDT:n att vägen trafikeras av ca 80 fordon, av dessa utgör 3 % tung trafik. De planerade 

bostäderna bedöms generera en ökad trafik om cirka 50 fordon per dygn på Järnvägsgatan och 

Näsbygatan.  

TEKNISK INFRASTRUKTUR 

DAGVATTEN 

Inom planområdet finns två dagvattenledningar som leder ut vattnet till ett befintligt 

fördörjningsområde för att därefter nå Väringen genom markinfiltration.  

 

 
 

 

 

VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP (VA) 

Planområdet ligger inom Lindesbergs kommuns verksamhetsområde för VA. Tillkommande  

bebyggelse förses med kommunalt VA. 

 

VÄRME, EL, TELE OCH DATA 

Flera underjordiska ledningar finns både innanför och utanför planområdet, el-, och 

fjärrvärmeledningar kan kopplas på. 

Linde Energi och Skanova är nätägare. Uppvärmningssystemet kan anslutas till fjärrvärme 

eller andra ur miljösynpunkt godtagbara energiformer.  

RÄTTIGHETER, SERVITUT 

Inom planområdet finns tre ledningsrätter:  

• 1885-593.1 för fjärrvärme 

• 1885-779.1 för starkström  

• 1885-1238.1 för elektronisk kommunikation 

Även två officialservitut:  

Figur 17. Dagvattenledning och befintligt fördröjningsområde.   
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• 1885-92/34.3 för Pontonbro  

• 1885-892.1 för jordvärmeledningar  

Samt två avtalsservitut:  

• 18-IM2-91/13470.1 för vatten och avlopp 

• 18-IM2-91/4380.1 för ledning 

 

BEFINTLIG KOMMUNAL OCH KOMMERSIELL SERVICE 

Området är centralt beläget cirka 300 meter söder om Frövi centrum. I centrumet finns 

exempelvis mataffärer och bibliotek. Större handelsområde finns på Marieberg söder om 

Örebro. 

SKOLA OCH FRITIDSHEM  

Närmsta skola är Fröviskolan  som är belägen ca 800 meter öster om aktuellt planområdet. 

Fröviskolan har årskurser från F-9. Ca en kilometer nordöst ligger förskolan Skogsdungen. 

LEKPLATS 

Befintlig lekplats återfinns i planområdet östra del. Utöver denna finns närmsta lekplats på 

Fröviskolans område. 

SJUKVÅRD 

Frövis vårdcentral (Region Örebro län) är placerad cirka 400 meter norr om området. Apotek 

återfinns cirka 300 meter norr om området. Närmsta sjukhus är Lindesbergs lasarett drygt två 

mil bort och ett större sjukhus finns i Örebro. 

PLANFÖRSLAG 

BEBYGGELSESTRUKTUR 

I norra delen av planområdet föreslås markanvändningen bostäder. Högsta byggnadshöjd 

uppgår till 20 meter för huvudbyggnad och 3 meter för komplementbyggnad. Plusmarken 

begränsar huvudbyggnaders placering men möjliggör exempelvis miljöbodar i riktning mot 

lokalgatan i nordlig-sydlig riktning mellan kvartersmarksområdena. För det bostadsområdena 

regleras största exploateringsgrad till 25 % av fastigheten. För att hindra uppförande av 

byggnader mot järnvägsgatan med bland annat hänsyn till skymd sikt regleras marken med 

prickmark (mark som inte får bebyggas). Balkonger tillåts skjuta ut över plus- och prickmark.  

 

Bestämmelsen [b1] anger en lägsta nivå för färdigt golv i bostadsbyggnad för att säkerställa 

byggnaderna från översvämningsrisk. Nivån är +34,9 (RH00) för golvnivå i bostadsutrymme 

samt ska källare säkras med vattentät betong frn nivån +34,6 (RH00). 

 

Bestämmelsen [b2] säkerställer att tillfartsvägar till bostäderna klarar översvämningsriskerna 

och får inte anläggas lägre än +33,97 (RH00). I norr och öster inom planområdet planläggs en 

befintlig pumpstation respektive nätstation som ges en byggnadshöjd om 3,5 meter.  

 

I södra av planområdet finns en befintlig båthamn på land och i vatten. Denna planläggs som 

Småbåtshamn [V1] på land och Småbåtshamn [W2] i vatten för att fortsatt möjliggöra 

småbåtshamnverksamhet. Båthamnen har bedömts utgöra en småskalighet med anledning av 

dess mindre skala. Småbåtshamnen består främst av mindre motorbåtar och öppet vatten 
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bevaras mellan befintliga bryggor samt utanför dessa. Påverkan på Väringens vattenkvaliteter 

bedöms som liten. För det småbåtshamnsområdet på land regleras den störtsta byggnadsarean 

till 550 m2. 

Runt småbåtshamnen planläggs prickmark vilket betyder att byggnader inte får uppföras. 

Befintliga byggnader inom prickmarken kan således inte återuppföras. 

SKYDD/VARSAMHET 

Inom småbåtshamnens verksamhetsområde finns två byggnader med kulturhistoriskt värde. 

De har tillsammans en miljöskapande karaktär, både nutida och historiskt, samt ett 

arkitektoniskt värde i dess utformning. I och med detta skyddas de med 

varsamhetsbestämmelser där fasadmaterial ska vara rött tegel och ursprungligt förband ska 

behållas. Takmaterial ska vara plåt likt befintligt eller röda lertegelpannor. Fönster ska vara 

spröjsade likt ursprungliga med bågar av trä i en mörk kulör. Ursprunglig taklutning och 

byggnadsvolym ska bevaras. Runt byggnaderna planläggs prickmark för att undvika 

uppförande av bebyggelse i direkt anslutning.  

GRÖNSTRUKTUR OCH PARK 

GRÖNYTOR OCH PLANTERING PÅ KVARTERSMARK 

Delar av kvartersmarken bör utgöras av grönytor och planteringar för att skapa attraktiva 

utemiljöer med friytor för boenden.  

FRIYTA 

Friytor säkerställs för kvartersmark genom en begränsande utnyttjandegrad.  

REKREATION 

Större delen av planområdet utgörs av parkmark med kommunalt huvudmannaskap. Park 

används för alla typer av grönområden som kräver skötsel och som till viss del är anlagda.  
Detta möjliggör en framtida utveckling av Sjövallen som en stadsnära sjöpark som stärker 

Frövis koppling till vattnet genom ett sjö- och centrumnära rekreationsområde.  

 

Parkområdet bedöms ha ett stort rekreationsvärde för Frövis invånare. I och med att området 

används som ett stadsnära grönområde är det viktigt att förutsättningarna bevaras och att 

möjligheter ges att utveckla delar av grönområdet. Kommunens vision är att rusta 

parkområdet och göra det mer tillgängligt. Exempelvis genom stigar, bänkar, planteringar 

med mera. Ideér finns även att upplåta ett utsiktstorn med utblick över Väringen. Genom 

området passerar det sjönära GC-stråket, Frövis strandpromenad, längs med Väringen. 

Planförslaget skapar möjligheter att utveckla parkområdet och därmed också 

strandpromenaden.  

 

Planförslaget innebär att delar av grönområdet till viss del minskar där nya bostäder föreslås. I 

och med att grönområdet blir mer tillgängligt och visionen är att utveckla områdets karaktär 

som park bedöms det som en tillräcklig kompensation för den mark som planeras att 

bebyggas.  

 

Vid vattnet, i anslutning till parkområdet skapar planförslaget möjligheter att uppföra bryggor 

vilket ses som en del av parkens utveckling. För att uppföra bryggor behöver det följa 

kommunens riktlinjer, vidare behövs strandskyddsdispens och anmälan om vattenverksamhet. 

Läs mer gällande strandskydd på sida 31.  
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INVERKAN PÅ MILJÖN 
 

Enligt gällande lagstiftning ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas om en 

detaljplan medför betydande påverkan på miljön, hälsa eller hushållning med mark, vatten 

och andra resurser. 
 

För att bedöma planens miljöpåverkan har en undersökning om betydande miljöpåverkan 

gjorts. Undersökningen är utformad som en checklista utgående från 4§ MKB förordningen. 

Resultatet av undersökningen är att genomförandet av planen inte bedöms ge sådana effekter 

som skulle innebära att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 11§ miljöbalken behöver 

upprättas (se bifogad behovsbedömning). 

FASTIGHETER OCH MARKRESERVAT 

MARKRESERVAT FÖR UNDERJORDISKA LEDNINGAR 

Befintliga el- och fjärrvärmeledningar skyddas genom markreservat för underjordiska 

ledningar.  

TRAFIK 

KOLLEKTIVTRAFIK 

Inga nya busshållplatser föreslås i planförslaget. Busstationen i Frövi centrum ligger cirka 500 

meter från planerade bostäder vilket bedöms som ett rimligt avstånd.  

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 

Planförslaget innebär att befintlig GC-väg genom området hamnar på privat kvartersmark och 

således behöver flyttas söder om de nya bostäder för att fortsatt vara allmänt tillgänglig. Se 

figur nedan.  
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BILTRAFIK 

Inga nya vägar föreslås i planförslaget. Befintliga vägar anses kunna hantera den ökning trafik 

som plangenomförandet genererar. Infart till planområdet sker via befintlig anslutningsväg 

från Järnvägsgatan. Parkeringsbehovet ska tillgodoses på kvartersmark, inom den egna 

fastigheten. Parkering får anläggas på markreservat för allmännytiga ledningar. 

Parkeringsplatser för rörelsehindrade ska ordnas efter behov inom 25 meters gångavstånd från 

tillgänglig och användbar entré till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus (boverkets 

byggregler 2011:6, föreskrifter och allmänna råd – avsnitt 3:122) 
 

Även cykelparkering bör tillgodoses på kvartersmark för att främja hållbart resande inom 

kommunen. 

TILLFART 

Tillfart till bostäder planeras ske via gatan mellan byggrätterna. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

DAGVATTEN 

Dagvattnet från hårdgjorda ytor rinner ner via ett utlopp till Väringen. För att minska negativ 

miljöpåverkan av dagvatten ska en dagvattenanläggning uppföras i parkområdet väster om 

föreslagna bostäder. En dimensionering av dagvattenanläggningar (WSP, 2022) har tagits 

Figur 18. Alternativ för nya GC-vägar.   
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fram för att uppskatta vilka flöden som kommer till en framtida dagvattenanläggning samt för 

att dimensionera anläggningar som kan fördröja och rena dessa volymer.  

Beräkningar av dagvattenflöden har utförts för befintliga dagvattenledningsnät samt 

framtidens planerade ytlig avrinning till dagvattenanläggningar. Som grund för 

flödesberäkningarna i utredningen ligger Svenskt Vattens publikation P110 (2016) – 

”Avledning av dag-, drän-, och spillvatten”. Med områdets storlek beräknas rinntiden inom 

området vara under 10 minuter och regnets varaktighet har satts till 10 minuter vilket är vad 

som då rekommenderas enligt P110. En återkomsttid för nederbörd på 10 år rekommenderas 

för beräkning efter samråd med Lindesbergs kommun. 

För att fördröja inkommande dagvatten behöver man beräkna erforderlig vattenvolym som 

styrs av dimensionerande inkommande och strypt utgående flöde. Utgående flöde kan 

begränsas i olika grad beroende på dagvattenanläggningars syfte och hur stor yta som finns 

för anläggningar. Generellt resulterar mindre utflöde i bättre reningseffekt. Beräkningar har 

utförts enligt Svenskt Vattens publikation P110 (2016). I figuren nedan sammanfattas vilka 

fördröjningsvolymer som behövs för att fördröja 10-årsregn (1654 l/s) i 

dagvattenanläggningar beroende på olika utflöde. 

 

 

 

 

För att inte enbart fördröja dagvattnet utan även rena finns olika dagvattenanläggningar som 

fungerar för föreslaget område. Exempelvis svackdiken/gräsdiken, överdämningsytor/torra 

dammar samt dammar/våtmarker eller en kombination av dessa anläggningar.  

SVACKDIKEN/GRÄSDIKEN 

Svackdiken är breda diken med möjlighet till trög avledning och rening av dagvatten under 

regn men som annars står torra. Dess huvudsakliga syfte är att fånga upp skyfallsflöden.  

Utformningen på svackdiken är med svag till måttlig släntlutning. Dimensioneringen sker 

främst för att ta hand om stora volymer men med låg flödeshastighet som inte bör överstiga 1 

m/s. Svackdiken avskiljer grövre sediment. 

Drift och underhåll inbegriper gräsklippning, renhållning och sedimentrensning för att minska 

risken att föroreningar spolas bort eller frisätts genom nedbrytning av organiskt material. 

 

Figur 19. Beräkningar av vattenvolymer vid olika utflöden. 
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Figur 20. Principskiss på ett gräsbeklätt svackdike (Bildkälla: WRS, 2017) 

Figur 21. Exempel på ett gräsbeklätt svackdike och inlopp till svackdike 

(Bildkälla: WRS, 2017) 
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ÖVERDÄMNINGSYTOR/TORRA DAMMAR 

Överdämningsytor/torra dammar är nedsänkta gröna ytor som kan användas för att fördröja 

och i viss mån rena höga dagvattenflöden. Vid höga flöden bildas en tillfällig vattenspegel. 

Rening sker framförallt genom att partikelbundna föroreningar sedimenterar. 

Överdämningsytor/torra dammar utformas som nedsänkta gröna ytor. En täckande vegetation 

gör ytan mindre exponerad för erosion. För att underlätta mekanisk skötsel är det viktigt att 

slänterna är flacka. Om vattnet kan infiltrera genom markytan ökar reningsförmågan. 

 

 

 

 

 

 

Figur 22. Principskiss för överdämningsyta/torr damm (Bildkälla: WRS, 2017) 

Figur 23. Exempel på större överdämningsytor/torra dammar (Bildkälla: WRS, 2017) 
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DAMMAR OCH VÅTMARKER 

Dammar och våtmarker används i första hand för att fördröja och rena stora volymer 

dagvatten, ofta som en lösning i slutet av systemet (”end of pipe”). I dammen sker reningen 

framförallt genom att partikelbundna föroreningar sedimenterar. I våtmarken och i viss 

utsträckning i dammar sker ytterligare rening genom växtupptag och andra biologiska 

processer som kan reducera halterna av lösta föroreningar. Reningseffekten och ofta också de 

biologiska värdena blir högre när växter deltar i reningsprocessen. 

Dammar och våtmarker som utformas för att ta emot hela den dimensionerande nederbörden 

från ett tillrinningsområde ger bäst rening. Vattnet ska kunna avledas under kontrollerade 

former under en längre tid (något till några dygn). 

 

 

 

 

 

Dimensionering av dagvattenanläggningar (WSP, 2022) visar att det finns olika 

dagvattenhanteringslösningar som är applicerbara med planförslaget. I detta skede är inte 

Figur 25. Exempel på dagvattendamm (Bildkälla: WRS, 2017) 

 

Figur 24. Principskiss för en dagvattendamm med grund våtmarksdel (Bildkälla: WRS, 2017) 
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utformning av parkområdet klarlagt och således går det inte fastslå vilken lösning som ska 

användas.  

För att inte skapa begränsningar vid framtida projektering av parkområdet och den 

dagvattenlösning som kommer att väljas har ett större egenskapsområde lagts ut där 

fördröjning av dagvatten planeras. 

 

  

 

 

VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP 

Planområdet ligger inom Lindesbergs kommun VA-verksamhetsområde. Ny bebyggelse ska 

kopplas på till spill- och vattenanläggningar i närområdet. Bedömningen är dessa klarar av att 

försörja fler bostäder.  

En pumpstation för spillvatten som försörjer ca 50 st hushåll + ett par hyreshus finns inom 

planområdet.  

 

AVFALLSHANTERING 

Avfallshantering ska hanteras inom egna fastigheten. Sophantering kan skötas via 

Järnvägsgatan eller gatan i nordsydlig riktning mellan byggrätterna. Inom området möjliggörs 

lättillgängliga miljöbodar. Vändplanen vid båtklubben kan vid behov användas av sopbilar.  

För utformning av avfallsutrymmen, transportvägar för renhållningsfordon m.m. bör råd och 

anvisningar följas enligt Avfallsplan 2016-2020 för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och 

Nora. Avfallsplanen innehåller mål och strategier för avfallshanteringen.  

VÄRME 

Flera underjordiska och ledningar finns innanför samt utanför planområdet, el-, och 

fjärrvärmeledningar kan kopplas på. 

Figur 26. Område avsatt för fördröjning av dagvattendamm i 

plankartan. Inom området kan dagvattenanläggning uppföras.  
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Uppvärmningssystemet kan anslutas till fjärrvärme eller andra ur miljösynpunkt godtagbara 

energiformer.  

 

Fjärrvärmeledningar och el-ledningar ska vara tillgängliga och hänsyn ska tas till 

ledningarnas placering. Om LindeEnergi eller Skanova tvingas vidta undanflyttningsåtgärder 

eller skydda kablar för att möjliggöra exploatering ska det bekostas av den part som initierar 

åtgärden.  
 

RADON 
 

All byggnation ska ske radonsäkert. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken och 

vidta erforderliga skyddsåtgärder åligger byggherren. Frågan bevakas i samband med 

bygglov. 

 

ÖVERSVÄMNING 
 

Området är inom riskzon för översvämning. Detaljplanen har utformats med 

planbestämmelser som säkrar människors hälsa och säkerhet från översvämningar i 

planområdet. Underlag har varit Fördjupning av översiktsplanen för Frövi tätort (2018) och 

Frövi översvämningsutrednig (2018).  

 

Detaljplanen säkerställer riskerna för översvämning vid framtida bostäder genom två 

planbestämmelser:  

Lägsta nivå för bostadsgolv på +34,9 m (RH00) [b1] innebär en säkerhetsbuffert på minst 

50cm från det beräknade 200-årsflödet.  

Tillfartsvägar till bostadsbyggnader ska hålla en lägsta nivå om +33,97 m (RH00) [b2]. 

Bestämmelsen syftas till att säkerställa farbara evakueringsvägar. 

 

I bygglovsskedet är det av stor vikt att torpargrund inte tillåts, att isolering inte tar upp fukt 

och utförs med förskjutna skarvar.  

 

Vid exploatering bör utformningen av nya fysiska miljöer undvika att skapa instänga områden 

utanför planområdet. Detta är viktigt för att inte orsaka översvämningar vid kraftiga skyfall 

som kan påverka omkringliggande befintlig bebyggelse. Avrinning bör lösas så att den löper 

söderut i riktning mot Väringen. 

Verksamhetsområdet för småbåtshamnen ligger på en höjdnivå som gör det orimligt att 

bestämma en lägsta golvnivå. Hela området ligger dock inom högriskområde för 

översvämningar redan vid ett 100-årsflöde. Detta har hanterats genom en planbestämmelse 

om att byggnader ska förses med vattentåligt materia under +34,9 (RH00). Bestämmelsen kan 

bidra till lindrande konsekvenser vid en översvämning av området genom att byggnader inte 

tar skada av kontakt med vatten under tillfälliga perioder. 
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GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN 

ORGANISATORISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Lindesbergs kommun ansvarar genom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för 

genomförandet av de delar av detaljplanen som utgör allmän platsmark. Respektive 

fastighetsägare ansvarar för utbyggnaden inom de delar som utgörs av kvartersmark.  

TIDPLAN 

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande och kommer att antas av Kommunfullmäktige i 

Lindesbergs kommun enligt PBL SFS 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 2015. 

Planförslaget kommer dessförinnan tas upp för godkännande i Samhällsbyggnadsnämnden 

Bergslagen. Detaljplanen förväntas kunna antas under 2022.  

MARKANVISNING 

Den östra byggrätten kan kommunen komma att utlysa genom en markanvisningstävling för 

att samla in externa entreprenörers idéer om hur tomten kan bebyggas.  

Om en markanvisningstävling utlyses ska ett markanvisningavtal tecknas. I detta regleras 

vilket markområde som avses samt exempelvis bebyggelsens ändamål, volym, detaljplan, 

tider och allmänna anläggningar. I avtalet kan även anges förutsättningar för genomförandet 

samt vad det slutliga köpeavtalet ska reglera.  

 

Processen kommer att ta vid direkt efter att detaljplanen vunnit laga kraft, och skötas av 

Stadsbyggnadskontoret på Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. 

TEKNISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Ingrepp i fornlämning regleras i Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. och beslut gällande 

detta fattas av Länsstyrelsen. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kan vara vägledande vid projektering och 

dagvattenfrågor. 
 

MARKLOV 
 

Marklov krävs inom detaljplanelagt område för att schakta eller fylla ut marken på ett sätt 

som avsevärt ändrar markens höjdläge. I samverkanskommunerna bedöms denna gräns till +/- 

0,5 meter. Detta gäller både för tomter och för allmänna platser. 

 

BRANDVATTENFÖRSÖRJNING 

Planområdet är beläget inom en insatstid för räddningstjänsten som överstiger 10 minuter. Det 

måste därför säkerställas att utrymning av lokaler kan ske utan hjälp av räddningstjänsten. 

Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med Räddningstjänsten. Flödet i 

brandposterna ska dimensioneras enligt VAV-normen p-83, tabell 2.3. Avståndet mellan 

brandposterna ska vara max 150 meter. Byggherre ska redovisa att brandvattenförsörjningen 

är säkerställd i samband med bygglov.  

Tillträde för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. Byggherre ska redovisa 

att åtkomligheten är säkerställd i samband med bygglovansökan. 
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UTRYMNINGSVÄGAR 

Räddningstjänstens utrustning möjliggör evakuering genom fönster upp till 11m höjd. 

Byggnader med fönster över 11m höjd ska kunna utrymmas utan hjälp av räddningstjänsten. 

 

EKONOMISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Utarbetandet av detaljplanen bekostas av beställaren. Avgifterna regleras i 

uppdragsbeskrivning, undertecknad 2017-06-21.  

Eventuell nödvändig flytt eller ombyggnad av fjärrvärme-, VA-, tele-, eller elledningar 

bekostas av exploatören inom kvartersmark och av kommunen inom allmän plats. 

Förättningskostnader vid avstyckning av nya fastigheter står exploatör för.  

 

Avtal ska träffas mellan kommunen och exploatör angående iordningsställande 

av allmänna platser inom planområdet, s.k. exploateringsavtal. Kommunen är 

huvudman för allmän plats och ansvarar för utbyggnaden samt drift och underhåll av 

allmän plats och allmän VA-anläggning samt sanering. Kostnaderna fördelas i 

exploateringsavtalet 

 

FASTIGHETSKONSEKVENSER 

FASTIGHETSBILDNING 

Två nya fastigheter inom planområdet kommer bildas genom avstyckning av kvartersmark 

enligt detaljplan. Fastigheterna är markrade i rött respektive blått enligt bilden nedan.   
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För fastigheternas gemensamma behov inom kvartersmark, t.ex. körytor och grönytor, bildas 

gemensamhetsanläggningar. Fastighetsägare ansöker om anläggningsförrättning.  

Allmännyttiga underjordiska ledningar finns i form av el och fjärrvärmeledningar som tillhör 

Linde energi. Ledningarna ligger inom utsatt u-område och ska upplåtas med servitut. 

Ledningshavare ansöker och bekostar inskrivning av servitutet. Servitutsområdet ska upplåtas 

utan ersättning. 

Framtida kostnader för utbyggnad av vatten och avloppsanläggning bekostas av framtida 

exploatörer. Fastighetsägare/exploatör ansvarar för kostnaden av den del av ledningen som 

ligger inom den egna fastigheten. 

DETALJPLANENS KONSEKVENSER 

MILJÖKONSEKVENSER 

STADSBILD 

Ett genomförande av planen bidrar till förtätning av stadsbilden och bedöms inte generera 

några negativa konsekvenser.  

KULTURMILJÖ OCH ARKEOLOGI 

Östra delen av del av Torp 1:127 (Sjövallen) befinner sig inom ett område där gården Torp 

tidigare har legat. Gården finns omnämnd i skriftliga källor redan på 1390-talet, d v s 

Figur 27. Nya fastigheter enligt planförslaget.  
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medeltid, och nämns sedan under såväl 1500- som 1600- och 1700-talet. En arkeologisk 

utredning har arbetats fram av Arkeologigruppen. Utredningen visade att aktuellt planområde 

inte berörs av arkeologi (se bilaga 2). 

RISKER OCH SÄKERHET 

Delar av aktuellt planområde berörs av ras- och skredrisk. En geoteknisk undersökning har 

tagits fram som underlag till detaljplanen.  

Aktuellt planområde ligger längs med Järnvägsgatan som inte är en aktuell väg för farligt 

gods.  

LUFTKVALITET 
 

Varje kommun, med tätbebyggda områden, är skyldiga att kontrollera att 

miljökvalitetsnormerna för utomhusluft följs inom kommunen. Kontrollen ska ske genom 

mätning, modellberäkning eller s.k. objektiv skattning och kommunerna kan genomföra 

kontrollen antingen på egen hand eller i samverkan med andra kommuner, t.ex. inom ramen 

för luftvårdsförbund.  

 

Kommunernas skyldighet regleras bl.a. enligt kraven i 5 kap miljöbalken där tätbebyggt 

område definieras under 4 §: 

 

1. en befolkningskoncentration med mer än 250 000 invånare, eller 

2. en sådan befolkningstäthet per kvadratkilometer att det är motiverat att utvärdera och 

kontrollera luftkvaliteten, om befolkningskoncentrationen är högst 250 000 invånare.        

 

Dessa krav innefattar inte Lindesberg på någon av punkterna. Bedömningen är således att ett 

plangenomförande inte påverkar luftkvaliteten i den grad att miljökvalitetsnormerna 

överskrids. 

VATTENKVALITET 

Enligt VISS-registret uppnår Väringen måttlig- god ekologisk status. Sjön är påverkad av 

övergödning. Det är artsammansättningen hos bottenfaunan (bottenlevande djur) som har 

varit avgörande för bedömningen. Bottenfaunan bedöms som måttlig utifrån 

syrgasförhållanden på botten.  
 

Väringen utgör recipient för kartong- och pappersbruket i Frövi samt för Frövis kommunala 

avloppsreningsverk. Verksamheterna släpper ut både syrgastärande organiska ämnen, som 

direkt bidrar till att försämra syrgasförhållandena, och fosfor, som indirekt bidrar. I sjöns 

omgivningar finns även ca 600 enskilda avlopp, vilka troligen kan bidra med fosforutsläpp. 

Väringen bedöms ej uppnå god kemisk status. I Sverige idag överstiger kvicksilver 

gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten.  

 

Väringen är recipient åt pappersbruket Korsnäs Frövi som har dokumenterade utsläpp av 

diverse metaller och antrakinon. Under juni 2009 analyserades vattendirektivets prioriterade 

ämnen i ett ytvattenprov från sjön. Inga gränsvärden överskreds i det aktuella provet. 

Genom att en dagvattenanläggning upprättas som infiltrerar och fördröjer dagvatten innan det 

når recipienten bedöms inte planförslaget påverka miljökvalitetsnormerna för Väringen.  
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MARKFÖRORENINGAR 
 

En miljöteknisk markundersökning samt en riskbedömning och åtgärdsutredning har tagits 

fram av DGE Mark- och Miljö. I undersökningsområdet påträffades halter av bly, kvicksilver, 

PAH-M och PAH-H i halter överstigande det generella riktvärdet för KM. Utifrån utförd 

riskbedömning innebär halterna i dagsläget risk för människors hälsa, miljö (markmiljö) och 

naturresurser (grundvatten) om inga åtgärder tas. Halterna kan innebära att risk för 

människors hälsa inte kan uteslutas via exponeringsvägarna intag av jord, hudkontakt med 

jord/damm, inandning av damm och ånga samt intag av växter. 

 

För att säkra barn och vuxna vid planerad markanvändning behövs åtgärder utföras för att  

reducera föroreningarna och utesluta risk för människors hälsa samt skydd av markmiljö och  

grundvatten. 

 

Enligt riskbedömningen och åtgärdsutredningen framgår att avhjälpande åtgärder behöver 

utföras i jord inom undersökningsområdet för att det ska kunna användas enligt nuvarande 

och planerad markanvändning utan oacceptabel påverkan på människors hälsa eller miljön. 

 

Befintliga markföroreningar innebär att åtgärder måste till för att marken ska vara lämplig för 

den markanvändning som planeras. Åtgärdsutredningen visar att det finns alternativ som kan 

användas för att sanera markföroreningarna (se under Befintliga förhållanden – 

Markföroreningar). Oavsett vilket åtgärdsalternativ som kommunen väljer kommer kostnader 

genereras. Kommunens bedömning är att framtagna åtgärdsförslag 1 – 3 är ekonomiskt 

genomförbara. Vilket alternativ som kommunen väljer att gå vidare med är vid antagande av 

planen inte helt klarlagt men möjligheterna till ett tekniskt och genomförbart alternativ 

bedöms som goda. 

 

Förslagen som föreslås är möjliga att anpassa och välja utefter de förutsättningar som 

uppkommer. Det finns således förutsättningar att inom delar av planområdet som idag består 

av markföroreningar etablera ett dagvattenmagasin beroende på val av saneringsåtgärd.  

 

 

 

 
 

ELEKTROMAGNETISKA FÄLT 

Nätstation finns inom planområdet och ligger väster om Näsbygatan. Utrymme för underhåll 

av nätstationen på två meter av varje sida säkerställs i detaljplanen. Även ett skyddsavstånd 

från nätstationen till brännbar byggnadsdel har säkerställs i plankartan. 

Figur 28. Nya fastigheter enligt planförslaget.  
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TRAFIKBULLER 
 

För nybyggnation av bostäder gäller Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader, med ändring SFS 2017:359. Riktvärdena i förordningen ska tillämpas i 

detaljplaneärenden, i ärenden om bygglov och i ärenden om förhandsbesked påbörjade från 

och med 2 januari 2015. Nedan följer en sammanfattning av riktvärdena:  

• 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad och 

• 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 

sådan anordnas i anslutning till bostad  

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället att 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid 

bostadsbyggnadens fasad inte bör överskridas. Om riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid en 

bostadsbyggnads fasad ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara 

vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad och minst hälften 

av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids 

nattetid vid fasad.  

Om 70 dBA maximal ljudnivå på uteplats ändå överskrids får den göra det högst fem gånger 

per timme under perioden kl. 06-22 och då med högst 10 dB.  

Vid annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att byggnaden helt 

eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden 

senast har använts för, och ändringen avses bli i form av bostäder, gäller i stället för ovan 

beskrivet att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA 

ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden. 

 

TRAFIKMÄTNING OCH BULLERBERÄKNING 

Järnvägsgatan norr om planområdet har en skyltad hastighet om 50 km/h och trafikeras med 

ca 130 fordon per dygn (ÅDT) enligt trafikmätningar utförda under v.8-9 2018. Planerade 

bostäder kommer generera cirka 55 fordon ett vanligt dygn, vilket uppskattningsvis innebär 

185 fordon per dygn (ÅDT) i ett framtida scenario. 

  

För att uppskatta påverkan av trafikbuller har Boverkets broschyr Hur mycket bullrar 

vägtrafiken? använts. Broschyren ska egentligen användas för bebyggelse 1-5 våningar, i 

planförslaget möjliggörs dock byggnader högre än så.  

 

Avståndet från byggnads fasad till vägmitt kommer i planförslaget bli minst 20 meter. 

Hastigheten längs Järnvägsgatan är 50 km/h. Uppskattad ÅDT är 185.  

 

Uträkningen visar att riktvärdena för ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadsfasad klaras 

markant. Vad gäller ekvivalent ljudnivå för uteplats om sådan anordnas vid bostad tangeras 

rikvärdet.  

 

Bedömningen är att det finns goda förutsättningar att klara de riktvärden för trafikbuller som 

finns även vid bebyggelse högre än 5 våningar. Detta med hänsyn till låg ÅDT längs 

Järnvägsgatan samt att byggnaderna kan komma att placeras längre ifrån än 20 meter. Det 

bedöms även finnas förutsättningar att anordna gemensam uteplats där riktvärden för 
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trafikbuller inte överskrids. I norra delen av fastigheterna möjliggörs även carports vilket 

indirekt kan fungera som bullerplank och hålla nere trafikbuller ytterliggare.  

 

 

 
 

 

 

Både Järnvägsgatan och Näsbygatan har trottoarer på båda sidor om vägen och skyltad 

hastighet är 50 km/h. Trafikmätningar visar att årsdygnstrafiken (ÅDT) på Järnvägsgatan, 

nordväst om planområdet trafikeras av ca 130 fordon, av dessa utgör 3,4 % tung trafik 

(lastbil). På Näsbygatan, nordöst om planområdet visar ÅDT:n att vägen trafikeras av ca 80 

fordon, av dessa utgör 3 % tung trafik. Något som kan vara påverkande för trafikmätningarna 

är att mätningarna utfördes under v.8-9 2018, då väglaget hade snö samt att mätningarna sker 

relativt nära vägkorsning vilket kan förklara de låga hastigheterna som uppmätts, sannolikt 

blir trafikflödena något högre under sommartid. Den planerade bostaden kommer att generera 

en ökad trafik på både Järnvägsgatan och Näsbygatan, ca 55 fordon ett vanligt dygn. 

 

 

 
 
 

 
 
 

Figur 29. Nya fastigheter enligt planförslaget.  
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TRAFIKKONSEKVENSER 
 

Under byggandet på platsen kan planförslaget medföra en viss tillfällig ökning av trafik till 

området. 

 

Trafikmängderna efter färdigt planförslag bedöms bli omkring 55 fordon per dygn. 

Fordonshastigheterna bedöms bli låga med hänsyn till att gatorna blir tillfarter till 

planområdet för att nå bostäder och småbåtshamn. 

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER 

Planlagd parkmark kommer styckas av och bli allmän platsmark. Ägare blir Lindesbergs 

kommun som står för iordningsställande, skötsel och underhåll.  

Småbåtshamnen på land kommer styckas av och bli en ny fastighet. Ägare blir Lindesbergs 

kommun.  

De planerade områdena för bostadsändamål kommer styckas och bli nya fastigheter.  

BOSTADSKONSEKVENSER 
 

En omvandling av del av fastigheten Torp 1:127 till bostäder bidrar till en positiv 

bostadsutveckling för kommunen i och med den rådande bostadsbristen i Frövis tätort. 

KOMMUNAL SERVICE 
 

Befintlig kommunal service beräknas kunna hantera byggnationen av planområdet.  

BEFINTLIG HANDEL 
 

Planförslaget stärker underlaget till redan befintlig handel i kommunen genom att fler 

bostäder möjliggörs.  

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Planen upprättas av kommunen genom Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen som 

också författar genomförandebeskrivning.  

Lantmäterimyndigheten verkställer de fastighetsrättsliga genomförandefrågorna efter 

ansökan.  

Det tekniska genomförandet av allmänna platser och anläggningar ombesörjes av kommunen 

genom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden är 5 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga kraft. 
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EKONOMISKA FRÅGOR  

EKONOMISKA KONSEKVENSER 

Lindesbergs kommun finansierar detaljplanearbetet. Delar av kostnaden för detaljplanearbetet 

ska täckas genom markförsäljning. En exploateringskalkyl har tagits fram för att 

sammanställa kostnader för allmän plats samt eventuella intäkter som planen förväntas 

generera.  

För att detaljplanen ska kunna genomföras krävs stora åtgärder i parkmark för att 

åtgärda de markföroreningar som enligt framtagen markundersökningen finns. 

Markföroreningarna måste hanteras för att detaljplanen ska vara möjlig att genomföra.  

UPPHÄVANDE AV STRANDSKYDD 

Vid upprättande av ny detaljplan återinförs strandskydd för planområdet. Aktuellt planområde 

ligger inom 100 meter från sjön Väringen som omfattas av det generella strandskyddet. Enligt 

7 kap. miljöbaken (MB) ska särskilda skäl anges för områden där strandskyddet avses att 

upphävas. Lindesbergs kommun åberopar särskilt skäl 7 kap 18 e § MB, att området är 

lämpligt för utveckling av landsbygden (LIS).  

 

Området är i kommunens LIS-Plan (Tillägg till översiktsplanen för Lindesbergs kommun om 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen, 2019) utpekat som LIS-omårde och bedöms ha goda 

möjligheter att bidra till utveckling av landsbygden. I LIS-Planen framgår att syftet med det 

utpekade området är att möjliggöra nya bostäder i form av friliggande enbostadshus, parhus, 

radhus eller flerbostadshus vilket bedöms kunna bidra till att upprätthålla och stärka 

serviceunderlaget i kommunen och Frövi på lång sikt. Vidare framgår också att syftet är att 

möjliggöra utvecklingen av befintlig verksamhet i form av småbåtshamnen. LIS-området 

möjliggör bland annat att båtklubben kan utöka sin verksamhet och att denna del ska kunna 

bli en målpunkt med exempelvis kiosk eller café.  Detta bedöms långsiktigt kunna ge positiva 

sysselsättningseffekter samt på sikt kunna bidra till att upprätthålla och stärka 

serviceunderlaget i kommunen.  

 

Denna detaljplan avser att möjliggöra för flertalet bostäder samt ge planmässiga 

förutsättningar för båtklubben att fortsatt bedriva sin verksamhet och skapa förutsättningar att 

platsen kan utvecklas till mer av en målpunkt för boende i Frövi, med exempelvis 

kioskverksamhet. Planförslaget bedöms således vara linje med kommunens LIS-plan.  

SMÅBÅTSHAMNEN 

Småbåtshamnen (kvartersmark och vattenområde) kan endast uppföras inom strandskyddat 

område med anledning av den verksamhet som bedrivs. Kommunen bedömer att det är 

orimligt att flytta småbåtshamnen till en annan plats i och med att den funnits i området under 

en lång tid och nyttjas kontinuerligt. Syftet är att säkerställa nuvarande användning men också 

skapa förutsättningar för utveckling av området.  

 

För att säkerställa den den allemänsrättsliga tillgången till strandområdet lämnas en fri 

passage om cirka 10 meter.  

BOSTADSÄNDAMÅL 

I norra delen av planområdet planläggs två ytor för bostadsändamål. Detta innebär att mark 

som tidigare varit allmän kommer att privatiseras och allmänhetens tillgänglighet kommer 
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således att begränsas inom vissa delar. En befintlig skogsdunge, som delvis ligger inom 

strandskyddat område, kommer att byggas bort vilket får negativ påverkan på växt- och 

djurliv i denna del. Som kompensation säkerställer kommunen stora områden med kommunal 

parkmark i anslutning till området. Dessa området präglas av gröna ytor i bidrar således 

positivt till djur- och växtliv samt säkerställer allmänhetens tillgänglighet inom strandskyddat 

område. I detta fall bedöms det allmänna intresset av fler bostäder i ett attraktivt läge väga 

tyngre än strandskyddets syften för denna del.  

GATA 

Den del som planläggs som gata består idag av en väg ned till småbåtshamnen. För denna del 

upphävs strandskyddet för att säkerställa anslutning till bostäder och småbåtshamn.  

VATTENOMRÅDEN 

Inom planlagda vattenområden upphävs inte strandskyddet. Uppförande av bryggor kräver 

således strandskyddsdispens. Kommunen har tagit fram riktlinjer för uppförande av privata 

bryggor på kommunal mark (Riktlinjer, Privata bryggor på kommunägd mark, 2018). Syftet 

med riktlinjerna att säkra allmänhetens tillträde till vatten- och strandnära områden.  

Syftet med planlagt vattenområde för bryggor är att möjliggöra brygganordningar i dessa 

delar. Strandskyddet upphävs inte i detaljplanen med anledning av att Lindesbergs kommun 

ska ha möjlighet att göra en bedömning om lämplighet vid ansökan om strandskyddsdispens.  

Genomförande av åtgärder inom vattenområde kräver anmälan om vattenverksamhet till 

länsstyrelsen. Uppförande av en anläggning, fyllning eller pålning samt grävning, schaktning, 

muddring och sprängning kan i första hand anmälas till Länsstyrelsen om bottenytan som 

verksamheten omfattar uppgår till högst 3 000 kvadratmeter. Om åtgärderna är större kräver 

de tillstånd från mark- och miljödomstolen. 

 

 

 

 

 

MEDVERKANDE 

Detaljplanen har handlagts av Stadsbyggnadskontoret på Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bergslagen. Efter granskning har WSP tagit fram antagandehandlingar. Under arbetet med att 

ta fram detaljplanen har tjänstemän från Miljökontoret, Mätningskontoret, Stadsarkitekt och 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen deltagit.  

 

 

 

 

 

Malena Eriksson Högvall   Isabella Lohse 

Planarkitekt    Enhetschef   
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Gata.GATA

Park.PARK

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Bostäder.B

Pumpstation.E1

Nätstation.E2

Småbåtshamn.Z1

Vattenområden,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Vattenområde.W

Bryggor.W1

Småbåtshamn.W2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats

fördröjning1 fördröjning av dagvatten,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största exploatering är 25 % av fastigheten,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Största exploatering är 550 kvadratmeter byggnadsarea,  4 kap. 11 § 1
st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får endast förses med komplementbyggnad och andra
anläggningar,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0 Högsta byggnadshöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Balkonger får skjuta ut från byggnadsfasaden över prick- och

korsmark.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Nivå för färdigt golv i bostadsutrymme får inte ligga under +34,9

meter (RH00). Källare ska utföras med vattentät betong under nivån
+34,6 meter (RH00),  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b2 Tillfartsvägar till bostadsbyggnad ska hålla lägsta nivå +33,97
(RH00),  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b3 Byggnader ska förses med vattentåliga material under nivån +34,9
m (RH00),  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Varsamhet
k1 Fasadmaterial ska vara rött tegel och ursprungligt murförband ska

behållas. Takmaterial ska vara plåt likt befintligt eller röda
lertegelpannor. Fönster ska vara spröjsade likt ursprungliga med
bågar av trä i en mörk kulör. Ursprunglig taklutning och
byggnadsvolym ska bevaras.,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 5 § 1 st 2

p.

Strandskydd
a1 Strandskyddet är upphävt. Kvartersmark.,  4 kap. 17 §

a2 Strandskyddet är upphävt. Allmän plats.,  4 kap. 17 §

Skala 1:1000

Mätklass III

I höjd RH00 
I plan SWEREF 99 15 00
Koordinatsystem:

Fastighetsgräns

Traktgräns

Namn på trakt

Registernummer för fastighet

Skärmtak

Bostadshus respektive uthus

TORP
1:127

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Kartingenjör

Claudia Isberg

Väg

Rutnätspunkt

Höjdkurvor

Grundkartans riktighet bestyrkes:

Grundkarta upprättad i maj 2020

MÄTNINGSKONTORET, LINDESBERG

Staket

LedningsrättLr

Polygonpunkt

Väghöjd

Transformatorbyggnad

Stödmur

Häck

Byggnad i allmänhet

Belysningsstolpe

Brygga
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Antagandehandlingar  

2022-10-05 Dnr S-2017-479:88 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen   

Stadsbyggnadskontoret   

Malena Eriksson Högvall   

Tfn. 0581-830 68   

info@sb-bergslagen.se   

 

 

 

 

 

 
 

ANTAGANDEHANDLING 
 
 
 
 
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE TILLHÖRANDE 

DETALJPLAN FÖR DEL AV TORP 1:127 (SJÖVALLEN) 

 
 
 
 
 

 

Postadress Besöksadress Telefon E-post Organisationsnr 

Samhällsbyggnad Bergslagen 

711 80 Lindesberg 

Prästgatan 6 

Lindesberg 

0581-810 00 vxl info@sb-bergslagen.se 212000-2015 

Sidan 1(34) 
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PLANENS SYFTE 

Det huvudsakliga syftet med med detaljplanen är att möjliggöra 

för bostäder. Syftet är också att på land skapa planmässiga 

förutsättningar att fortsättningsvis bedriva småbåtsverksamhet. 

Vidare är syftet att säkerställa ytor för parkområde samt skapa 

planmässiga förutsättningar för bryggor och småbåtshamn i 

vatten. 

 
SAMMANFATTNING AV YTTRANDEN 

Granskningsutlåtandet är en redovisning av synpunkter, så 
kallade yttranden, som inkommit vid granskning av 
planförslaget. Granskningsutlåtandet redogör även för vilka 
förändringar som gjorts i planhandlingen efter granskningen. 

Även synpunkter som inte lett till någon förändring är 
redovisade och kommenterade för att förklara de 
ställningstaganden som gjorts. 

HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS 

Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på granskning 2 

november 2020 – 6 januari 2021. Under granskningstiden inkom 
10 yttranden. Totalt inkomna yttranden under granskningen var 
10 varav 8 med synpunkter. Yttranden som inneburit 
korrigeringar av planhandlingen är 6. 

I detta dokument följer inkomna yttranden. Om ett yttrande 
varit långt kan det ha sammanfattats vilket i så fall framgår i 
texten. Till vänster är det inkomna yttrandet och till höger en 
kommentar från Stadsbyggnadskontoret. Samtliga yttranden 
finns att läsa i sin helhet på Stadsbyggnadskontoret. 

 

 
FÖRÄNDRINGAR EFTER GRANSKNING 

Inkomna synpunkter under granskningen har resulterat i en del 
justeringar i planhandlingarna men i huvudsak är planförslaget 
sig likt. Största justeringarna har gjorts i planbeskrivningen. 
Mindre justeringar har gjorts i plankartan. 

I planbeskrivningen har text gällande sanering av 
markföroreningar förtydligats. Text gällande upphävande av 
strandskydd har förtydligats. Text gällande påverkan på MKN i 
Väringen har förtydligats. Förtydliganden gälladen 
översvämning, ras och skred samt dagvatten har gjorts. 
Kulturhistoriska byggnader beskrivs samt motiv till 
varsamhetsbestämmelser/skyddsbestämmelser. I övrig har 
planbeskrivningen i viss mån formulerats om. 

I plankartan har gatuområdet ned till småbåtshamnen förlängts. 

Bestämmelse om upphävande av strandskydd har lagts till på 

gatuområdet. Bestämmelse gällande skydd mot buller har 

plockats bort. Gatuområdet har rundats av mot Järnvägsgatan 

och prickad mark har lagts ut längs med Järnvägsgatan ur 

trafiksäkerhetssynpunkt. En strandlinje har lagts till som park- 

och vattenområdet regleras efter. Högsta byggnadshöjd har 

ändrats till 20 meter istället för 18 meter. Runt kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader har prickmark lagt ut för att hindra ny 

bebyggelse i direkt anslutning. Område för fördröjning där 

dagvattenanläggning kan uppföras har utökats. Ett större 

område avsatt för fördröjning av dagvatten har tillagts 
plankartan. 



§57/22 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 - KS 2017/255-12 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 : 3. Granskningsutlåtande

Sidan 3(34) 

 

 

 
 

 

TIDIGARE SKEDEN 

Innan granskningen hölls ett samråd där parterna hade 
möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget i ett tidigt 
skede. Samrådet hölls mellan 8 juli – 11 augusti 2019. 

För att ta del av de yttranden, kommentarer och ändringar som 
samrådet resulterade i hänvisas du till dokumentet 
samrådsredogörelse som hör till planhandlingarna. 

 
 
 

 
Malena Eriksson Högvall Isabella Lohse 

Planarkitekt Enhetschef 
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KOMMUNENS KOMMENTARER 

Förorenade områden 

En Riskbedömning- och åtgärdsutredning har genomförts 

som visar på möjliga alternativ till sanering av 

markföroreningarna. Planbeskrivningen har kompletterats 

gällande markföroreningssituationen. 
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Strandskydd 

Kommunen delar Länsstyrelsen bedömning att det finns 

särskilda skäl att upphäva strandskyddet inom 

planområdet. 

Planbeskrivningen har kompletterats med ytterligare 

beskrivning av de särskilda skäl som åberopas för ett 

upphävande av strandskyddet. Motiv och ett utvecklat 

resonemang kring markanvändningens bidrag till 

landsbygdsutveckling har tillförts planbeskrivningen. 

En bedömning av allmänhetens intressen utifrån 

strandskyddets syfte har beskrivits ytterligare i 

planbeskrivningen. 
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Planbeskrivningen har förtydligats att LIS åberopas för 

verksamhetsområdet för småbåtshamn. Motiv till 

småbåtshamnens bidrag till landsbygdsutveckling 

beskrivs. 

Vad gäller vattenområde med bryggor beskrivs syftet i 

planbeskrivningen. Det förtydligas att strandskyddet 

inte är upphävt för dessa delar och kräver således en 

ytterligare prövning i form av ansökan om 

strandskyddsdispens. Nya bryggor ska förhålla sig till 

framtagna riktlinjer. Detaljplanen skapar planmässiga 

förutsättningar för bryggor men ytterligare prövning 

kommer krävas. 
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I planbeskrivningen framgår nu att 

strandskyddsdispens krävs för anläggande av bryggor. 

MKN 

Kommunen har kompletterat planbeskrivningen med 

en bedömning av detaljplanens påverkan på 

miljökvalitetsnormer för vatten. 

Översvämning 

Utformningen av nya fysiska miljöer kommer att ske i 

detaljprojekteringen av planområdet. I samband med 

detta kommer avrinning från exploaterade områden att 

studeras. 

Utformningskrav rörande torpargrund, 

isoleringsmaterial samt förskjutna skarvar kommer 

hanteras i bygglovsprocessen. Planbeskrivningen har 

uppdaterats med information om detta. 

Dagvatten 

I samband med detaljprojektering kommer avrinningen 

från området studeras. 

Fördröjningskapacitet anges inte eftersom det i 

planskedet inte är klarlagt vilken dagvattenanläggning 

som ska uppföras. Exempel på dagvattenlösningar som 

kan fungera beskrivs. Bestämmelsen Fördröjning1 

syftar till att inom området skapa planmässiga 

förutsättningar för hantering av dagvatten. 
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Vattenverksamhet 

Planbeskrivningen har justerats i enlighet med 

Länsstyrelsens synpunkt. 

Ras och skred 

Slutsatsen av den översiktliga geotekniska utredningen är 

att kompletterande geotekniska och stabilitetsberäkningar 

krävs vid ett plangenomförande och dessa är beroende av 

områdets utformning och vilken typ av byggnation som 

blir aktuell varför en mer detaljerad utredning först kan 

genomföras i detaljprojekteringen av planområdet. Detta 

framgår nu i planbeskrivningen. 

Risk för störningar 

Pumpstationen för spillvatten är befintlig och ligger i 

dagsläget närmare än 30 meter till befintlig bebyggelse. 

Skyddsavstånd har bedömts som icke nödvändiga. 

Småbåtshamn 

Småbåtshamnen har planlagts på land som Z – 

Småbåtshamn. Syftet med den här bestämmelsen är att 

skapa ett verksamhetsområde med service, lager, 

tillverkning med tillhörande försäljning, partihandel och 

annan jämförlig verksamhet för småbåtshamns ändamål. 

Avvägningen mellan markanvändningen V - småbåtshamn 

och Z - verksamhetsområdet för småbåtshamn rör 

dessutom omgivningspåverkan. På grund av närheten till 

bostadsbebyggelse är det viktigt att verksamheterna inom 

området endast tillåts ha en begränsad 

omgivningspåverkan. Planläggning med 

markanvändningen V – småbåtshamn skulle inte begränsa 

omgivningspåverkan. 
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Forts. Småbåtshamn 

Kommunen redogör i planbeskrivningen att båthamnen 

har bedömts utgöra en småskalig småbåtshamn med 

anledning av dess mindre skala, främst bestående av 

mindre motorbåtar, och att öppet vatten bevaras mellan 

bryggor och utanför dessa. 

Skydd av kulturvärden 

Beskrivningen av byggnadernas kulturvärden har 

utvecklats. Nya varsamhetsbestämmelser har 

formulerats och lagts till i plankarta. Runt byggnaderna 

har prickmark lagts ut för att undvika ny bebyggelse i 

direkt anslutning. 

Buller 

En översiktlig bullerberäkning har genomförts som 

visar på att ekvivalent ljudnivå inte överskrids. 

Trafiksäkerhet 

Plankartan har reviderats genom att hörnen har skurits 

av och prickmark har lagts ut för att undvika potentiella 

byggnader som kan komma att skymma sikten. 

Planbestämmelser 

Fördröjning har inte tydliggjort utifrån 

fördröjningskapacitet. Förklaringen till detta är att 

området idag fungerar som naturlig fördröjning. Syftet 

med att planlägga denna del är att säkerställa 

möjligheten till fördröjning i detaljplan. 
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Forts. Planbestämmelser 

Då det inte finns ett färdigt förslag på utformning av 

bebyggelsen regleras inte höjd eller hur mycket 

balkonger får sticka ut över prick- och korsmark. 

Exploatering har ändrats till procent av fastigheten. 
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KOMMUNENS KOMMENTARER 

 

 

 

 

Användningsgräns 

En inmätt strandlinje har lagts till i plankartan som 

parkmark och vattenområden förhåller sig till. 

Egenskapsbestämmelse m1 

Beteckningen m1 har tagits bort från planförslaget. 
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Grundkartan 

Grundkartan har uppdaterats med gällande servitut. 

Egenskapsbestämmelse om markföroreningar 

Bestämmelsen markföroreningar är utplacerad på allmän 

platsmark – PARK. Inom detta område gäller kommunalt 

huvudmannaskap. 

Fastighet/tomt 

Bestämmelser relateras till fastighet istället för tomt. 

Markanvisningsavtal 

Kommunen kan komma att utlysa markanvisningstävling. I 

planbeskrivningen redovisas vad ett markanvisningsavtal i 

så fall skulle innehålla i enlighet med kommunens riktlinjer 

för markanvisning. 
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Ekonomiska genomförandefrågor 

En exploateringskalkyl har tagits fram för att 

sammanställa kostnader för allmän plats samt 

eventuella intäkter som planen förväntas generera. 

Vilken redovisas i planbeskrivningen. 

I planbeskrivningen framgå nu att kostnader för 

saneringen tillfaller kommunen. 

Markreservat för gemensamhetsanläggningar 

Rubriken rörande stycket i planbeskrivningen om u- 

områden har justerats. 

Fastighetsförteckning 

Fastighetsförteckning har justerats och Torp 1:100 står 

listad under rubriken Fastigheter inom området. 

Planbestämmelsen fördröjning 

Bestämmelsen har justerats inför antagande. 

Utnyttjandegrad 

Enligt protokoll, justerat 2017-06-12, fick 

samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram 

detaljplanen för Sjövallen torp 1:127 i Frövi. Planen 

påbörjades innan den 31 juli 2018 och tas fram enligt 

den då gällande föreskriften, BFS 2014:5. 

Upphävande av strandskydd. 

Upphävandet av strandskyddet har förtydligats. 
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Planbeskrivningen har förtydligats gällande att 

anläggande av bryggor inom W1, vattenområde – 

bryggor kräver strandskyddsdispens. 

Fastighetsbildning 

Torp 1:100 kommer inte överföras till Torp 1:127. 

Sjösänkningsföretaget 

Text gällande markavvattningsföretag har fått ett eget 

stycke. 

Byggnader inom prickmark 

Planbeskrivningen har uppdaterats med information att 

byggnaderna och inte kan återuppföras. 

Villkor för bygglov 

Texten om villkor för bygglov har plockats bort i och 

med att inget villkoras i planförslaget. 

Skydd/varsamhet 

För byggnaderna i småbåtshamnen har 

skyddsbestämmelser ändrats till 

varsamhetsbestämmelser. 
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KOMMUNENS KOMMENTARER 

Lindesberg kommun håller med om att en 

brottsförebyggande utredning är positivt. I detta 

planförslag har dock ingen sådan tagits fram. 
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KOMMUNENS KOMMENTARER 

Synpunkten är noterad. 
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KOMMUNENS KOMMENTARER 

Ingen kommentar. 
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KOMMUNENS KOMMENTARER 

Synpunkterna har noterats och vid ett genomförande av 

planen ska gator utformas så att sophämtning och 

avfallshantering kan utföras på ett lämpligt sätt enligt 

gällande föreskrifter. Åtgärder på infrastrukturen på 

gång- och cykelvägar utanför planområdet hanteras inte 

i denna plan. 
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KOMMUNENS KOMMENTARER 

Texten om kommunala verksamhetsområden har 

uppdaterats enligt synpunkt. Kostnader för 

fastighetsägare har förtydligats. 

Verksamhetsområdet för småbåtshamn ligger på en 

höjdnivå som gör det orimligt att bestämma en lägsta 

golvnivå. Kommunen bedömer att bestämmelsen ger ett 

erforderligt skydd mot översvämning och utgör en 

lämplig plats för ett verksamhetsområde för 

småbåtshamn. 

Park 

Synpunkter gällande strandparken har noterats och 

föranleder inga ändringar av planen. 

Markföroreningar 

Åtgärder för sanering av marken har lagts till. 

Planbestämmelse fördröjning 

Planbeskrivningen och plankartan har justerats och ett 

värde i kubikmeter anges inte. 

Kostnader för dagvattenhanteringen behöver utredas 

vidare och hanteras i den efterföljande projekteringen 

av planområdet. 

Båtiläggning 

Den allmänrättsliga tillgången till strandområden är 

viktigt att bevara och planförslaget genom 

markanvändningen PARK beaktar strandskyddets syfte 

även efter ett upphävande av strandskyddsområde. 
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Forts. Båtiläggning 

Småbåtshamnens möjligheter till båtiläggning och plats 

bedöms rymmas inom markanvändningen PARK. Inom 

markanvändning PARK ingår komplement som behövs 

för platsens skötsel och bruk. Vägen ned till vattnet har 

förlängts. 

Yttrande från Naturvård 

Ingen kommentar. 
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KOMMUNENS KOMMENTARER 

En geoteknisk utredning har genomförts i samband med 

planarbetet. Utredningen visar att det är möjligt att 

uppföra bebyggelse upp till 6 våningar inom ytan med 

markanvändning B – bostad. För att ha marginal har 

byggnadshöjden höjts från 18 till 20 meter. Kommunen 

bedömer att det är både tekniskt och ekonomiskt 

möjligt att uppföra byggnader på en skyddsnivå på 34,9 

RH 00. Vid detaljprojektering ska hänsyn tas till detta. 

Kommunen noterar synpunkten om Länsstyrelsen men 

har inget att erinra. 

Planbeskrivningen har uppdaterats gällande kraven för 

tillstånd för vattenverksamhet. 

Kommunen bedömer att planförslaget medger en 

lämplig bebyggelse gällande skyddsnivåer för 

marknivåer och höjd på byggnation. Synpunkten 

föranleder inga förändringar av plankartan. 

Inom markanvändning PARK ingår komplement som 

behövs för platsens skötsel och bruk. Kommunen 

bedömer att ett utkikstorn är möjligt att uppföra inom 

markanvändningen. 

Exploateringsgraden inom markanvändningen B – 

bostad har satts till 25% av byggrätten. Kommunen 

bedömer att det ger en lämplig storlek ur 

gestaltningsmässigt och ekonomiskt hänseende. 

Synpunkten föranleder inga förändringar av 

planförslaget. 
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KOMMUNENS KOMMENTARER 

Planbeskrivningen har uppdaterats med en utförligare 

beskrivning av det kulturhistoriska värdet för 

byggnaderna som i plankartan har 

skyddsbestämmelsen q1. Med hänvisning till detta 

yttrande. 
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KOMMUNENS KOMMENTARER 

Yttrandet är noterat men föranleder inga förändringar. 
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KOMMUNENS KOMMENTARER 

I planbeskrivningen har det förtydligats gällande vilka 

framtida alternativ som finns för dragning av GC-väg. 
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KOMMUNENS KOMMENTARER 

Hundbad kan inte regleras i detaljplanen. 

I detta planförslag är det inte aktuellt med en parkering 

i föreslaget område. 

Synpunkter gällande utformningstävling har noterats. 

I planbeskrivningen beskrivs att syftet med de 

parkmarken är att säkerställa grönytor som kan 

utvecklas för att ytterligare tillgängliggöra och skapa 

bättre förutsättningar till stadsnära rekreation. 
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Hundbad kan inte regleras i detaljplanen. I 

användningen ingår även komplement till parkens 

användning. 

I detta planförslag är det inte aktuellt med en parkering 

i föreslaget område. 

Kommunen noterar synpunkten om eventuell 

muddring. Detta tas dock inte med i planförslaget. 

Detaljplanen möjliggör för uppförande av bryggor vilket 

måste föregås av ansökan om strandskyddsdispens och 

förhålla sig till kommunens riktlinjer. 

Kommunen tar med sig synpunkten om eventuell 

dagvattendamm. 
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KOMMUNENS KOMMENTARER 

Planförslaget kommer att innebära ett intrång en 

mindre del av den befintliga naturmiljön. Dock innebär 

planförslaget att större delen av planområdet planläggs 

som allmän platsmark – Park. Parken har höga värden 

och en framtida utvecklingspotential. Arbetet behöver 

förankras och prioriteras politiskt och ingår inte i den 

här detaljplanen, utan måste initieras som en ny 

framtida satsning. 

En översiktlig geoteknisk utredning och en 

översvämningsutredning har tagit fram i samband med 

planarbetet. Utredningarna visar på att det är möjligt att 

uppföra byggnader till en höjd av 6 våningar och skydd 

mot översvämningar säkerställs i plankartan med en 

planbestämmelse som reglerar färdig golvhöjd samt att 

planbeskrivningen kompletterats med åtaganden för 

exploatörer att inte skapa instängda områden utanför 

planområdet och att avrinning från kvartersmark och 

hårdgjorda ytor ska ske söderut mot grönytorna och 

Väringen. 

Översiktsplanen för Lindesbergs kommun anger att 

Frövi kan förtätas med bland annat nya bostäder och 

verksamheter. Den fördjupade översiktsplanen för Frövi 

ligger inom det område som har pekats ut för Frövi 

kärna och centrum. Där anges en ambition att förtäta 

den befintliga bebyggelsestrukturen genom att skapa 

nya attraktiva bostäder. 
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Samrådsredogörelse 2020-10-29 

Detaljplan för del av Torp 1:127 (Sjövallen) i Frövi, 

Lindesbergs kommun. 

Ett förslag till detaljplan har upprättats för del av Torp 1:127 m.fl. 

(Sjövallen) i Frövi, Lindesbergs kommun.  

Planförslaget var ute på samråd under perioden 13 april – 9 maj 

2018. Under hela samrådstiden fanns planförslaget tillgängligt på 

Lindesbergs och Frövis bibliotek, Lindesbergs kommunhus, 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen i Lindesberg samt 

digitalt på www.bmb.se. Samråd har skett med länsstyrelsen och 

andra myndigheter, Lindesbergs kommun samt sakägare som 

bedömts ha ett väsentligt intresse av planförslaget.  

I denna samrådsredogörelse finns samtliga yttranden inkomna under 

samrådsperioden redovisade i sin helhet. Stadsbyggnadskontorets 

kommentar till yttrandena redovisas löpande parallellt till besvarat 

yttrande. 

Inkomna synpunkter har resulterat i ett flertal revideringar och 

kompletteringar av detaljplanen, både i planbeskrivningen och i 

plankartan. 

Samrådsredogörelsen är framtagen på Stadsbyggnadskontoret i 

Lindesberg 2020-10-29. 

 

Isabella Lohse                                    Björn Nettelbladt 

Enhetschef                                          Planarkitekt  

Följande förändringar av större karaktär har gjorts i planförslaget: 

- Byggrätter har tagits bort från planområdet för att frigöra mer 

kvarstående parkmark 

- Markanvändningar och planbestämmelser har justerats och 

lagts till 

- Planbeskrivningen har reviderats i många delar 
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I den här kolumnen återfinns kommentarer om hur 
yttrandet har besvarats av Stadsbyggnadskontoret. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planbeskrivningen har reviderats och kompletterats med 

ytterligare information om utrymningsvägar. 
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I den här kolumnen återfinns kommentarer om hur 
yttrandet har besvarats av Stadsbyggnadskontoret. 
 

 

 

Ingen kommentar. 
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I den här kolumnen återfinns kommentarer om hur 
yttrandet har besvarats av Stadsbyggnadskontoret. 
 

 

 

 

Planbeskrivningen har reviderats utifrån framförda 

synpunkter. 
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I den här kolumnen återfinns kommentarer om hur 
yttrandet har besvarats av Stadsbyggnadskontoret. 
 

 

 

Se kommentar på föregående sida. 
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I den här kolumnen återfinns kommentarer om hur yttrandet 
har besvarats av Stadsbyggnadskontoret. 
 

 

 

 

Ingen kommentar. 
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I den här kolumnen återfinns kommentarer om hur 
yttrandet har besvarats av Stadsbyggnadskontoret. 
 

 

 

 

Stadsbyggnadskontoret delar synpunkterna om parkens 

höga värde och framtida utvecklingspotential. Därmed har 

det omarbetade planförslaget slopat flera andra byggrätter 

till förmån för mer kvarvarande parkmark. 

Det finns en vision om att utveckla parken som en del av 

Frövis strandpromenad. Det arbetet behöver förankras och 

prioriteras politiskt och ingår inte i den här detaljplanen, 

utan måste initieras som en ny framtida satsning. 

Planen omnämner nu att en hundbadplats utnyttjas i planens 

östra del på parkmarken. 
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I den här kolumnen återfinns kommentarer om hur 
yttrandet har besvarats av Stadsbyggnadskontoret. 
 

Byggrätterna i östra delen av planområdet har utgått till 

förmån för mer kvarstående parkmark. 

 

 

GATA och PARK ligger nu under kommunalt 

huvudmannaskap i planen. 

 

 

 

 

 

 

Markanvändningen för vattenområdet har reviderats och 

anger nu korrekta användningar. W för vattenområde, W1 

för möjlighet till bryggor och W2 för småbåtshamn. 

Utökade ytor för bryggor har lagts till i det nya 

planförslaget. 
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I den här kolumnen återfinns kommentarer om hur 
yttrandet har besvarats av Stadsbyggnadskontoret. 
 

GC-vägar kan anläggas inom PARK-mark och kommunen 

har full frihet att anlägga GC-vägar där det önskas. 

Frövi strandpromenad omnämns i planbeskrivningen men 

har inte lagts till i plankartan. 

 

Planbeskrivningen har förtydligat parkens stora värden och 

att det finns framtidsvisioner för utveckling av parken. 

Upprustning av parken ingår inte i det här 

detaljplaneuppdraget och måste initieras som ett nytt 

prioriterat och politiskt förankrat projekt. Detaljplanen ger 

fria händer att utveckla parken efter framtida visioner och 

önskemål. 
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I den här kolumnen återfinns kommentarer om hur 
yttrandet har besvarats av Stadsbyggnadskontoret. 
 

 

Upprustningsåtgärder av delar av Frövis strandpromenad 

håller på att genomföras av kommunen. I uppdraget för den 

här detaljplanen ingår inte utvecklingsåtgärder av 

strandpromenaden eller parken. 
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I den här kolumnen återfinns kommentarer om hur 
yttrandet har besvarats av Stadsbyggnadskontoret. 
 

 

Ingen kommentar. 
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I den här kolumnen återfinns kommentarer om hur 
yttrandet har besvarats av Stadsbyggnadskontoret. 
 
(1). Planen anger inga bullerstaket då det har bedömts att inte behövas. 

(2). Stadsbyggnadskontoret avser inte att ge någon ersättning för berörda med 

försämrad sjöutsikt. 

(3). Kontakta Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen avseende den bristfälliga 

brunnen. Det är inget som åtgärdas i och med denna detaljplan. 

(4). Planbestämmelser för översvämningsåtgärder inom planområdet har 

säkerställts i plankartan. Utifrån underlaget i översvämningsutredningen (bilaga 

till planhandlingarna) har planbeskrivningen kompletterats med åtaganden för 

exploatörer att inte skapa instängda områden utanför planområdet och att 

avrinning från kvartersmark och hårdgjorda ytor ska ske söderut mot grönytorna 

och Väringen. 

(5). Förtur till nya lägenheter regleras inte i en detaljplan. 

(6). Tyvärr har ingen 3d-illustration tagits fram. 

(7). Skogspartier norr om båtklubben kommer tas ner för att möjliggöra bostäder 

vilket kommer skänka delvis ny sikt. Parkområdet kommer att skötas av 

kommunen och det finns en framtidsvision om att utveckla parken till en högre 

standard, där röjning av nuvarande slyområde ingår. 

(8). Planerad byggstart är under 2021. 

(9 & 10). Planen reglerar bullernivåer utifrån gällande lagstiftade föreskrifter. 

Detta avser endast planområdet och dess omnejd efter planens genomförande. 

Arbetstider för byggarbete ligger hos externa aktörer och regleras inte i 

detaljplanen. 

(11). Lekplatsen har bedömts ha en lämplig nuvarande lokalisering och utgör en 

viktig funktion för parkområdet och närliggande bostadsområden. Det är kostsamt 

att flytta befintliga funktioner i onödan. 

(12). Byggrätterna i planförslaget har bedömts utnyttja markområdena 

väl då planen tillåter flervåningshus på en begränsad yta. I och med det 

har stora parkytor kunnat bevarats i planen för att inte förstöra de viktiga 

rekreationsmöjligheterna. 

(13). Synpunkten berör inte den här detaljplanen. 

(14). Se kommentar för punkt 4. 
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I den här kolumnen återfinns kommentarer om hur 
yttrandet har besvarats av Stadsbyggnadskontoret. 
 

 

Vi saknar nämnda bifogade handlingar och kan inte kommentera dessa 

synpunkter.  

Planförslaget har omarbetats och vi ber dig gärna att ta del av de nya 

planhandlingarna och skicka in nya synpunkter under 

granskningsperioden. 
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I den här kolumnen återfinns kommentarer om hur 
yttrandet har besvarats av Stadsbyggnadskontoret. 
 

Detaljplanen innebär inte att ett café måste uppföras inom 

båtklubbens område. Driften och utvecklingen av 

verksamheten ansvarar båtklubben själv för. 

På grund av strandskyddslagstiftningen är det ett krav att en 

så kallad ”fri passage” måste finnas längs med strandlinjen 

för att tillgängliggöra allmänhetens tillträde och bevara 

goda livsvillkor för djur och växter. Detaljplanen kan inte 

genomföras utan denna fria passage. 

Detaljplanen lägger en grund för en framtida utveckling av 

en mer sjönära strandpromenad, vilket skulle vara mycket 

positivt för Frövis invånare och besökare. 

Detaljplanen ger båtklubbens verksamhet en permanent och 

korrekt markanvändning för sin verksamhet. Detaljplanen 

anger (Z – Småbåtshamn) för båtklubbens område på land 

och (W2 – Småbåtshamn) för vattenområdet. Detta ger 

båtklubben en långsiktigt förankrad möjlighet till 

utveckling i och med att markanvändningen är juridiskt 

bindande. 
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I den här kolumnen återfinns kommentarer om hur 
yttrandet har besvarats av Stadsbyggnadskontoret. 
 

Synpunkterna har noterats. I och med omarbetning av 

planförslaget har nu större vikt lagts vid parkens funktion, 

värde och utveckling än i tidigare samrådsförslag. 

Planförslaget har reviderats där flera tidigare byggrätter har 

tagits bort, till förmån för betydligt mer parkyta. 

Stadsbyggnadskontoret delar uppfattningen om att 

Sjövallen som park har en central roll för Fröviinvånares 

och besökares rekreationsmöjligheter. Parkområdet i 

Sjövallen är också navet i visionen om Frövis 

strandpromenad. Samtidigt utnyttjas markytan väl för de 

två byggrätterna i planen genom att tillåta 

bostadsbyggnader på flera våningars höjd. Nuvarande 

planförslag är betydligt mer värnande om grönytornas 

värden i samhället. 

Samtidigt är planområdet ett mycket attraktivt läge för nya 

bostäder med dess centrum- och sjönära läge. I Lindesbergs 

översiktsplan och fördjupning av översiktsplanen för Frövi 

tätort finns en ambition om att utveckla Frövi med nya 

attraktiva bostäder för att generera fler invånare. Detta 

detaljplaneförslag uppfyller båda sidorna av kommunens 

och Frövis behov av nya bostäder och bevarande av 

rekreationsmiljöer. 
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I den här kolumnen återfinns kommentarer om hur 
yttrandet har besvarats av Stadsbyggnadskontoret. 
 

Skogspartiet i det blåmarkerade området har ett ur många aspekter 

lämpligt läge för att tillgodose behovet av nya attraktiva bostäder i Frövi. 

Då stor vikt ges vid parkytorna i planområdet bedöms detta naturområde 

kunna tillåtas att exploateras. Dessutom finns längs Frövis 

strandpromenad fler naturområden inom korta avstånd. Tjänstemän från 

kommunen inom naturområdet har inte delat uppfattningen om att 

Björnlokan skulle utgöra ett problem för att delar av planområdet skulle 

vara olämpliga som rekreationsområden. 

I det omarbetade planförslaget påverkas inte den nuvarande lekplatsen 

och trafiksäkerheten har beaktats i planen genom en trafikutredning för 

att skapa en trygg och välfungerande trafiklösning i området. Färre 

byggrätter än i tidigare planförslag innebär också mindre påverkan från 

trafiken. 

Planbestämmelser för översvämningsåtgärder inom planområdet har 

säkerställts i plankartan. Utifrån underlaget i översvämningsutredningen 

(bilaga till planhandlingarna) har planbeskrivningen kompletterats med 

åtaganden för exploatörer att inte skapa instängda områden utanför 

planområdet och att avrinning från kvartersmark och hårdgjorda ytor ska 

ske söderut mot grönytorna och Väringen. 

Kommunen har en annan uppfattning om Sjövallen som tätortsnära park- 

och rekreationsområde och anser att den har ett stort och viktigt värde för 

invånare och besökare. Ambitionen är att utveckla Sjövallen till en högre 

standard och tydligare binda ihop den med Frövis strandpromenad. 

Strandskyddet har hanterats och i planbeskrivningen finns ett 

resonemang som stödjer de särskilda skäl som ger möjlighet att upphäva 

gällande strandskydd. Planområdet är utpekat som ett så kallat LIS-

område i Fördjupning av översiktsplanen för Lindesbergs kommun för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Läs hela motiveringen i 

planbeskrivningen under rubriken strandskydd. 
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I den här kolumnen återfinns kommentarer om hur 
yttrandet har besvarats av Stadsbyggnadskontoret. 
 

Utformningsfrågor och byggnadshöjder har diskuterats med 

stadsarkitekt och exploatörer. Att bygga på höjden ger ett 

effektivare utnyttjande av markytan vilket är eftersträvansvärt då 

Frövi redan är tätt exploaterat och råder brist om byggbara 

områden i ett centralt läge. Hänsyn har tagits vid byggnaders 

placering för att artikulera stadsrum och siktlinjer. Höga bostäder 

ger också en vacker utsikt över Väringen vilket skapar mer 

attraktiva bostäder. 
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I den här kolumnen återfinns kommentarer om hur 
yttrandet har besvarats av Stadsbyggnadskontoret. 
 

Bostadsmöjligheterna i planen baseras på Lindesbergs kommuns 

efterfrågan. Genom att lyfta fram Sjövallen som ett nytt attraktivt 

strandnära bostads- och parkområde kan också en ökad 

efterfrågan att bo i Frövi (och Lindesbergs kommun) stimuleras. 

Detaljplanen är förenlig med intentionerna i gällande 

översiktsplan för Lindesbergs kommun och gällande fördjupning 

av översiktsplanen för Frövi tätort. Översiktsplanerna har politisk 

förankring och uttrycker utvecklingsinriktningen för Lindesbergs 

kommun. 

 

 

 

 

 

En miljöundersökning har genomförts och bedömningen är att 

detaljplanen inte genererar en så pass stor miljöpåverkan att en 

miljökonsekvensbeskrivning behöver tas fram. 

Kostnaderna för bostadsprojekten som planen medför kommer 

bekostas av externa aktörer och belastar inte kommunen. 

Utvecklingen av parken kommer bli en fråga som politiken får ta 

ställning till om att prioritera och bekosta. 

Bostäderna kommer vara av varierande storlek och karaktär och 

rikta sig till olika målgrupper.  



§57/22 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 - KS 2017/255-12 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 : 4. Samrådsredogörelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

text 

 

text 

 

I den här kolumnen återfinns kommentarer om hur 
yttrandet har besvarats av Stadsbyggnadskontoret. 
 

Tyvärr har det inte tagits fram någon 3d-visualisering av 

planområdet till den här detaljplanen. 

 

Planens intentioner är enhetliga med kommunens förhållningssätt 

om hållbar utveckling i gällande översiktsplan för Lindesbergs 

kommun samt i fördjupningen av översiktsplanen för Frövi tätort. 

Planen förenar nya bostads- och rekreationsmöjligheter genom att 

möjliggöra utveckling av ett av Frövis viktigaste byggbara 

markområden. Stadsbyggnadskontoret ser istället stora framtida 

möjligheter med en genomtänkt utveckling av markområden i 

attraktiva lägen som kan gynna Frövi, Lindesbergs kommun och 

regionen i stort. 
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I den här kolumnen återfinns kommentarer om hur 
yttrandet har besvarats av Stadsbyggnadskontoret. 
 

Se kommentarer på föregående sidor. 
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I den här kolumnen återfinns kommentarer om hur 
yttrandet har besvarats av Stadsbyggnadskontoret. 
 

 

 

Dialog har förts med park- och naturansvariga på 

kommunen om parkfrågor. Det finns en vision om att 

utveckla parken i Sjövallen till en högre standard samt 

förena den med Frövis strandpromenad. Att vidta åtgärder 

för vass- och slyområdet i Sjövallen har varit en av frågorna 

som diskuterats. Detaljplanen ger kommunen möjligheterna 

att vidta åtgärder för skötsel och utveckling av parken 

vilket också beskrivs i planbeskrivningen om visionen av 

parken. I diskussionerna har även frågan om en ny 

kommunal brygga berörts. Detaljplanen ger därför 

möjligheter för kommunen att lägga i nya bryggor. 
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I den här kolumnen återfinns kommentarer om hur 
yttrandet har besvarats av Stadsbyggnadskontoret. 
 

 

Se kommentarer på nästa sida. 
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I den här kolumnen återfinns kommentarer om hur 
yttrandet har besvarats av Stadsbyggnadskontoret. 
 

Tidigare planförslag med byggrätter för radhus har tagits 

bort från planen med anledning av att värna om den 

parkmiljö som finns och kan utvecklas. Parken är av stort 

värde för Frövi ur ett allmänt perspektiv. En av de 

kvarstående byggrätterna i planen kommer tilldelas en 

extern exploatör efter en öppen marknadsanvisningstävling.  

Planen beskriver att det finns en vision om att utveckla 

parken, inklusive att vidta åtgärder för vass- och slyområdet 

som idag är otillgängligt och skymmer sjöutsikten. Planen 

ger kommunen möjlighet att utveckla parken. 

I föreliggande planförslag har område för bryggor (W1) 

utökats jämfört med tidigare förslag. Möjlighet finns att 

anlägga både kommunala och privata bryggor. Ansökan 

görs hos kommunen. 
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I den här kolumnen återfinns kommentarer om hur 
yttrandet har besvarats av Stadsbyggnadskontoret. 
 

 

 

 

 

 

Planbeskrivningen har kompletterats om sjögullens 

förekomst och problembild. 

Dialog har förts med tjänstepersoner inom park-, natur- och 

rekreation om hur parken kan utvecklas och hur 

detaljplanen har utformats. Den östra byggrätten som i förra 

samrådsförslaget avsåg bland annat radhus har tagits bort 

från planen för att värna om parkområdet och dess värden. 

Parken i Sjövallen har identifierats och lyfts fram som en 

väsentlig rekreationsyta för Frövi och beskrivs nu tydligare 

i planbeskrivningen. Diskussioner om hur parken kan 

utvecklas och bindas samman med Frövis strandpromenad 

har förts. Detaljplanen ger kommunen möjligheterna att 

utveckla parken samt har en planbestämmelse om LOD-

åtgärder införts i plankartan. 
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I den här kolumnen återfinns kommentarer om hur 
yttrandet har besvarats av Stadsbyggnadskontoret. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I planförslaget har större vattenområden som tillåter 

bryggor med större flexibilitet lagts till. I planbeskrivningen 

nämns en ambition om att anlägga en ny kommunal brygga 

i anslutning till Sjövallen. I vilken utsträckning privata 

bryggor får förekomma och hur de ska hanteras längs 

Frövis strandlinje mot Väringen är en fråga som får 

hanteras separat från denna detaljplan. I planbeskrivningen 

nämns dock ett generellt ställningstagande till att privata 

bryggor ska hållas öppna för allmänheten, i linje med 

gällande bryggprogram för Lindesberg. 
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I den här kolumnen återfinns kommentarer om hur 
yttrandet har besvarats av Stadsbyggnadskontoret. 
 

 

 

 

 

Byggrätten längst västerut har reviderats i plankartan och 

planbeskrivningen. 

Detaljplanen möjliggör nu anläggandet av fler kommunala 

eller privata bryggor än tidigare. 
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I den här kolumnen återfinns kommentarer om hur yttrandet har 
besvarats av Stadsbyggnadskontoret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motiveringen om strandskyddet har reviderats och kan 

läsas i sin helhet i planbeskrivningen. Nytt i föreliggande 

planförslag är att 7 kapitlet 18 d § också förts in som 

särskilt skäl med anledning av att planområdet nu ligger 

inom ett utpekat LIS-område i gällande fördjupning av 

översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen. 
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I den här kolumnen återfinns kommentarer om hur 
yttrandet har besvarats av Stadsbyggnadskontoret. 
 

Se kommentar på föregående sida. 
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I den här kolumnen återfinns kommentarer om hur 
yttrandet har besvarats av Stadsbyggnadskontoret. 
 

 

Planbeskrivningen och plankartan har reviderats utifrån 

översvämningsrisker och åtgärder. Problematiken som 

beskrivs i gällande FÖP och i utredningen beskrivs nu 

tydligare i planbeskrivningen. Även gällande 

verksamhetsområdet. Plankartan har nu även en 

planbestämmelse om lägsta marknivå för tillfartsvägar. 

Planen omnämner även att exploateringar inte får leda till 

att nya tillslutna områden skapas som orsakar 

översvämningar utanför planområdet vid kraftig nederbörd. 

 

Markutredningens resultat återgivs i planbeskrivningen. 

Markföroreningarna utgör fara för människors hälsa- och 

säkerhet samt markmiljöer. Föroreningarna är lokaliserade 

på vad som föreslås som parkmark. Bedömningen är att 

byggrätterna (bostäder som markanvändning) inte påverkas 

av markföroreningarna. Däremot påverkas parkmarken, och 

åtgärder behöver vidtas för att hantera föroreningarna. I 

synnerhet då en lekplats ligger i nära anslutning till 

påträffade föroreningar. En planbestämmelse har lagts till i 

kartan som anger att föroreningar ska vara hanterade innan 

utvecklingsåtgärder vidtas i parken. 

Detaljplanen överensstämmer med den nya antagna 

fördjupningen av översiktsplanen för Frövi tätort. 
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I den här kolumnen återfinns kommentarer om hur 
yttrandet har besvarats av Stadsbyggnadskontoret. 
 

 

Syftet har omformulerats för att bättre spegla planens 

intentioner. 

 

 

 

 

Planen har reviderats utifrån buller och beskriver nu 

tydligare problematiken, gällande riktlinjer och plankartan 

innefattar nu även riktlinjer för uteplats. 

 

 

E-områdena har preciserats i plankartan och lukt som 

störning har omnämnts i planbeskrivningen avseende 

pumpstationen. Skyddsavstånd har bedömts som icke 

nödvändiga. 
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I den här kolumnen återfinns kommentarer om hur 
yttrandet har besvarats av Stadsbyggnadskontoret. 
 

 

Planbeskrivningen poängterar nu att den naturliga 

infiltrationskapaciteten är begränsad pga befintliga 

jordarter. 

En planbestämmelse om LOD-åtgärder inom parkområdet 

har lagts till för att ytterligare skapa möjligheter att hantera 

dagvatten i planen. 
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I den här kolumnen återfinns kommentarer om hur 
yttrandet har besvarats av Stadsbyggnadskontoret. 
 

Planen har reviderats och beskriver ny bedömningen om 

planens påverkan på MKN. Bedömningen är att planen inte 

har en påtagligt negativ påverkan på MKN. 

Planen har reviderats och innefattar nu en beskrivning av 

vattenverksamhet kopplat till småbåtshamnen. 

Stadsbyggnadskontoret anser att bestämmelserna och 

beskrivningen av q-bestämmelserna är tillräckligt tydliga 

för att uppnå dess syften. 

 

Markanvändningen för småbåtshamnen har justerats. 

Planen innefattar nu en beskrivning av småbåtshamnen 

skala och omgivningspåverkan och har fått en korrekt 

markanvändning (W2 - Småbåtshamn). 

 

 

 

 

Planbestämmelserna har reviderats och slipats till. 
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I den här kolumnen återfinns kommentarer om hur 
yttrandet har besvarats av Stadsbyggnadskontoret. 
 

 

Torp 1:100 finns nu med i fastighetsförteckningen. 

 

 

 

Planbestämmelserna har reviderats och slipats till. Korrekt 

markanvändning och bestämmelser finns nu i plankartan. 

 

En bedömning har gjorts att båthamnen utgör en 

småbåtshamn, med anledning av dess mindre skala och 

omgivningspåverkan. Planbeskrivningen har justerats 

utifrån detta. 

 

Nuvarande plankarta visar bara befintliga vägar genom 

området och har inte illustrerade vägar. 
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I den här kolumnen återfinns kommentarer om hur 
yttrandet har besvarats av Stadsbyggnadskontoret. 
 

 

 

 

 

Planen beskriver nu att flera nya fastigheter kommer 

skapas. 

 

 

 

 

Planbeskrivningen har reviderats och beskriver nu att 

avstyckning kommer ske för att hantera fastigheterna i 

planområdet. 

 

 

 

En av byggrätterna kommer kommunen utlysa till en extern 

exploatör genom en markanvisningstävling. Den processen 

löper parallellt med detaljplanen och kommer påbörjas 

direkt efter antagandet av planen. Nödvändiga avtal 

kommer tas fram av Stadsbyggnadskontoret. 
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I den här kolumnen återfinns kommentarer om hur 
yttrandet har besvarats av Stadsbyggnadskontoret. 
 

 

Plankartan innehåller inte längre utfartsförbud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjösänkningsföretaget har nu beskrivits under en egen 

rubrik. 

 

 

 

e-bestämmelserna har korrigerats. 
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I den här kolumnen återfinns kommentarer om hur 
yttrandet har besvarats av Stadsbyggnadskontoret. 
 

 

Se kommentarer på föregående sida. 
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I den här kolumnen återfinns kommentarer om hur 
yttrandet har besvarats av Stadsbyggnadskontoret. 
 

 

 

 

Dialog har förts med FALAB och planen har reviderats i 

många avseenden. 
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I den här kolumnen återfinns kommentarer om hur 
yttrandet har besvarats av Stadsbyggnadskontoret. 
 

 

Planen har reviderats i många avseenden och många 

synpunkter har nu hanterats. 
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I den här kolumnen återfinns kommentarer om hur 
yttrandet har besvarats av Stadsbyggnadskontoret. 
 

 

Planen har kompletterats med resonemang om 

vattenverksamhet kopplat till småbåtshamnen. 
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I den här kolumnen återfinns kommentarer om hur 
yttrandet har besvarats av Stadsbyggnadskontoret. 
 

 

Skissen är inte längre aktuell. 
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Stadsbyggnadskontoret   

Malena Eriksson Högvall 

Planarkitekt 

  

info@sb-bergslagen.se  

  

  

   

UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

Detaljplan för del av Torp 1:127 (Sjövallen) i Frövi, Lindesbergs kommun 

 

LÄGE 

Planområdet är beläget i södra Frövi nordväst om Kaninholmen vid småbåtshamnen. 

Avståndet till Frövi centrum är ca 330 meter samt ca 400 meter till Frövi järnvägsstation. 

Planområdet ligger söder om Järnvägsgatan och sydväst om Näsbygatan. Området avgränsas i 

söder av sjön Väringen.  

Planområdets area är ca 100 300 kvm. Marken omfattar del av fastigheten Torp 1:127. 

Fastigheten ägs av Lindesbergs kommun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta med 

planområdet 

markerat med 

röd streckad 

linje. 

 

NUVARANDE MARKANVÄNDNING  

Planområdet består idag till största del av ett stort grönområde. I södra delen av planområdet finns 

Frövi småbåtshamn. Ett fåtal byggnader finns inom småbåtshamnen.  
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På nordvästra delen av planområdet finns en lekplats. I övrigt utgörs området att ett stort 

grönområde med inslag av sjövass och vide. 

 
DETALJPLANENS SYFTE 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbyggnation, parkering, parkmark samt 

småbåtshamn. 

BEHOVSBEDÖMNING 

Vid upprättande eller ändring en detaljplan ska kommunen alltid ta ställning till behovet av att göra 

en miljöbedömning av planen i enlighet med 6 kap. 11-18 §§ miljöbalken (MB).                 

En behovsbedömning är den analys som görs för att avgöra om ställningstaganden i en plan kan 

antas medföra betydande miljöpåverkan så att en miljöbedömning med 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) därmed behövs. 

Behovsbedömningen ska alltså avgöra om detaljplanens, programmets eller ändringens 

genomförande medför en betydande miljöpåverkan. Bedöms planens genomförande innebära en 

betydande miljöpåverkan så ska enligt 6 kap miljöbalken en särskild miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB) upprättas inom ramen för en miljöbedömning där den betydande miljöpåverkan som planen 

eller programmet kan antas medföra identifieras, beskrivs och bedöms. 

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är ett dokument som sammanfattar och redovisar de 

utredningar och ställningstaganden som är gjorda i planprocessen och redovisa de åtgärder och 

alternativ som ligger till grund för planförslaget för att människors miljö, hälsa och säkerhet inte 

kommer att påverkas negativt. Innehållet i en MKB regleras i lagstiftning (6 kap 12§ miljöbalken). 

CHECKLISTA 

Nedanstående checklista utgör underlaget för behovsbedömningen där genomförandet av 

detaljplanen utvärderas och bedöms om den kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Underlaget är utformat som en checklista med utgångspunkt från bland annat MKB-förordningen.  

Om en plan eller verksamhet enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken (MB) kräver tillstånd så ska en MKB 

upprättas. Där genomförandet av en planen omfattar verksamheter enligt PBL 4 kap 34§ så antas 

planen medföra betydande miljöpåverkan varpå en MKB ska upprättas. 

Behovsbedömningen är preliminär och efterhand som planprocessen fortskrider och ny kunskap 

tillförs så kan bedömningarna enligt nedan förändras. 
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CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING 

 

LAGAR OCH FÖRORDNINGAR 
 Beskrivning ja nej Kommentar 
PBL 4 kap. 34 § 

 

Tas planområdet i anspråk för: 

 
1. industriändamål  

2. ett köpcentrum, en 

parkeringsanläggning 

eller något annat projekt 

för sammanhållen bebyggelse 

3. en skidbacke, skidlift eller linbana 

med tillhörande anläggningar 

4. en hamn för fritidsbåtar  

5. ett hotellkomplex eller fritidsbymed 

tillhörande anläggningar, utanför 

sammanhållen bebyggelse 

6. en permanent campingsplats  

7. en nöjespark  

8. en djurpark 

9. en spårväg  

10. en tunnelbana 

 

 
X 

 

 

Detaljplanen möjliggör för 

bostäder 

Särskilda skyddade områden  

7 kap. 27 & 28 a § MB  

 
Medför planen eller planens 

genomförande en betydande negativ 

påverkan på ett Natura 2000 område? 
 

 

 
X 

 

Om ja = MKB 
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GÄLLANDE REGLERINGAR OCH SKYDDSVÄRDEN 

 Beskrivning ja nej Kommentar 
Strider planen mot uppsatta 

miljökvalitetsnormer (MKN)  

enligt 5 kap MB. 

Leder planens genomförande till att 

MKN för fisk- och musselvatten samt 

luft enligt miljöbalken överskrids? 

 

 
X 

 

 

Berörs området av 3-4 kap MB? 

Särskilda hushållningsbestämmelser, 

riksintresse för natur-

kulturminnesvård och rörligt 

friluftsliv? 

 

 

X 

 

 

 

Detaljplanen berör i östra 

delen av planområdet 

riksintresse för 

kulturmiljövården för 

Hinseberg. Bedömningen 

har gjorts att planförslaget 

inte riskerar att påtagligt 

skada riksintresset 

 

Berörs området av 7 kap MB? 

Natur/kulturreservat, biotopskydd, 

strandskydd el dyl. 

 
X  

Strandskyddet till Väringen 

Berörs området av internationella 

konventioner?  

Natura 2000, UNESCO, Världsarv etc. 

 
 

 

X 

 

Berörs området av byggnadsminnen 

eller fornminnen? 
 

 
 

X 

 

Innehåller området höga naturvärden? 

Naturvårdsprogram, nyckelbiotoper, 

fridlysta växt och djurarter. 

  

 
X 

 

  

Påverkar planens genomförande 

ett riksintresse för väg eller järnväg? 

MB 3 kap. 8§. 

 

 

 

X 

 

 

Påverkar planens genomförande ett 

vattenskyddsområde? 
 

 

 

X 
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FÖRÄNDRINGAR I SAMBAND MED NY DETALJPLAN 
 Beskrivning ja nej Kommentar 
Strider planen mot gällande 

ÖP/FÖP? 

 

 

 

X 

 

Detaljplanen är förenlig med 

gällande ÖP för Lindesberg och FÖP 

för Frövi, från 2018. 

Samordnat planförfarande (PBL 4 

kap 35§). Särskilda bestämmelser 

med undantag från 

miljöbedömning. 

Gäller detaljplanen enbart en 

verksamhet som tillståndsprövas 

enligt föreskrifter som har 

meddelats med stöd av 9 kap. 6 § 

MB (A- eller B-verksamhet), och 

är MKB i detta ärende aktuell och 

tillräcklig?  

 

Gäller inte för 

denna 

detaljplan 

 
 

 

Eventuellt undantag från 

miljöbedömning.  

En särskild MKB för detaljplaner 

med standardförfarande behöver inte 

upprättas om en befintlig MKB i 

detta ärende är aktuell och tillräcklig 

enligt PBL kap 5 §7. 

Samordnat planförfarande 

(Särskilda bestämmelser med 

undantag från miljöbedömning) 

Gäller detaljplanen enbart en 

åtgärd som prövas genom 

fastställande av en vägplan enligt 

väglagen (1971:948) eller en 

järnvägsplan enligt lagen 

(1995:1649) om byggande av 

järnväg, och är MKB i detta ärende 

aktuell och tillräcklig för 

detaljplanen?  

 

Gäller inte för 

denna 

detaljplan 

 
 

 

Eventuellt undantag från 

miljöbedömning. En särskild MKB 

för detaljplaner med 

standardförfarande behöver inte 

upprättas om en befintlig MKB i 

detta ärende är aktuell och 

tillräcklig. 

 

 

 

EFFEKTER PÅ MILJÖN 
(1 = ingen, 2 = till viss del, 3 = en hel del, 4 = betydande negativ påverkan) 

Planens inverkan på: Beskrivning 
1 2 3 4 

Kommentar 

Mark 

Instabilitet, sättningar, erosion, 

skredrisk. 

 

 X  
 

 

Inom planområdet 

finns ras- och 

skredrisk. En 

geoteknisk 

undersökning har 

tagits fram av 

konsultföretaget 

Sweco. 

Befintliga föroreningar 

Föroreningar i 

mark/sediment/vatten samt i 

befintliga byggnadsverk. 

 

 

  X  

Påträffad 

markförorening 

genom en 

markundersökning.  

Föroreningen är 

belägen på vad planen 

anger som parkmark, 

och berör inte 
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områdena för nya 

bostäder. 

Mark som är 

förorenad ska 

hanteras/åtgärdas.  

Luft eller klimat  

Luftföroreningar, lokalklimat, 

vind. 

 

 

X   
 

 

 

Vatten 

Yt- eller grundvattnets kvalitet, 

mängd, infiltration, 

strömningsförhållanden etc. 

 

 X  
 

 

Möjlighet för LOD 

finns inom 

planområdet på 

parkområdet. 

Växt eller djurliv 

Påverkas hotade arter, antalet arter, 

arternas sammansättning, 

spridningslänkar etc. 

 

 X  
 

 

Om marken fylls ut 

och höjs blir det en 

påverkan på växt- och 

djurlivet. Det finns 

inga kända hotade 

arter i dagsläget inom 

planområdet. 

Gestaltning 

Landskapsbild och stadsbild 

Utsikter, utblickar, landmärken. 

 

 

  X 
 

 

Detaljplanen tar 

hänsyn till gestaltning 

och utformning så 

utblickar/utsikter finns 

kvar. 

Dagvattenhantering, 

Ökar planens genomförande 

översvämningsrisker. 

 

 

 

X   
 

 

Det finns stor risk för 

översvämning inom 

planområdet. En 

översvämnings-

utredning har tagits 

fram som föreslår 

åtgärder, vilka har 

implementerats i 

detaljplanen. 

Inverkan på omgivningen i övrigt 

(störande verksamheter). 

 

 

X   
 

 

Befintlig pumpstation 

kan ge upphov till 

dålig lukt, men 

bedöms inte som en 

påtaglig konsekvens. 
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STÖRNINGAR OCH EFFEKTER PÅ HÄLSAN 

(1 = ingen, 2 = till viss del, 3 = en hel del, 4 = betydande) 
Planens genomförande ger 

upphov till: 
Beskrivning 

1 2 3 4 
Kommentar 

Störningar i form av ljud. 

Människor exponeras för störande 

buller. 

 

 

X   
 

 

 

 

Störningar i form av ljus. 

 
 

X   
 

 

 

Störningar i form av vibrationer 

Omgivningen exponeras för 

markvibrationer. 

 
X   

 

 

 

Skyddsavstånd till bostäder 

Risker av explosion, brand, 

strålning, utsläpp, djurhållning. 

(transporter av farligt gods). 

 

X   
 

 

 

Radonrisk (markradon eller annan 

förekomst). 
 

X   
 

 

 

Elektromagnetiska fält.  
X   

 

 

 

Minskad tillgång till rekreativa  

Miljöer. 
 

 X  
 

 

Två tillkommande 

byggrätter tar grönytor 

i anspråk. Å andra 

sidan befäster planen 

stora delar park för 

framtida rekreations-

möjligheter. 
Planlagd mark riskerar att bli utsatt 

för översvämningsrisk. 

Närliggande vattendrag sjöar eller 

inom riskområde vid höga flöden. 

 

   
 

X 

Stor översvämnings-

risk föreligger. En 

översvämnings-

utredning har tagits 

fram som föreslår 

åtgärder, vilka har 

implementerats i 

detaljplanen. 

 

 

EFFEKTER PÅ HUSHÅLLNINGEN MED MARK, VATTEN OCH ANDRA 
RESURSER 
(1 = ingen, 2 = till viss del, 3 = en hel del, 4 = betydande) 

 Beskrivning 1 2 3 4 Kommentar 
Miljöbalken 3 kap. 4 § 

Tas odlingsmark i anspråk? 
 

X   
 

 

 

 
Innebär planen att icke förnybara 

energisystem för uppvärmning etc. 

kommer att användas? 

 
X   

 

 

 

 

Innebär planen att en långsiktigt 

hållbar resursanvändning inte 

främjas (uttömmande av ej 

förnyelsebara resurser såsom 

 

X   
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dricksvatten, grus och bergtäkter 

etc.)? 

 

Ger planen negativ inverkan på 

möjligheter till rekreation och 

rörligt friluftsliv  

(närströvområden, parker, 

grönstråk, utflyktsmål, 

vandringsleder, frilufts- och 

idrottsanläggningar)? 

 

 

 X  
 

 

En liten del av 

parkmarken som finns 

idag kommer tas i 

anspråk för 

bostadsändamål. 

Ger planen negativ påverkan på 

kulturhistoriska värden (arkeologi, 

fornlämningar, jord-, skogsbruks 

eller industrihistoriska värden)? 

 

X   
 

 

 

Påverkas kulturhistoriska 

samband, gestaltning, landskaps- 

stadsbild, in- och utblickar? 

 

 X  
 

 

Höga 

bostadsbyggnader 

kommer påverka 

stadsbilden. 

 

 

UTVÄRDERING 

(1 = ingen, 2 = till viss del, 3 = en hel del, 4 = betydande påverkan) 

 1 2 3 4 Kommentar och värdering 
Innebär förslaget tydliga 

motsättningar mellan olika 

intressen 

 

 

X   Bostadsändamål och strandskydd står i konflikt. 

Kan planen antas medföra 

påverkan på risker för människors 

hälsa eller för miljön? 

X 
   

Risker förekommer i planområdet men har hanterats och 

beaktats i detaljplanen. Översvämningar och 

markföroreningar. 

Kan planen antas medföra 

påverkan på kulturvärden? 
X 

    

Kan planen antas medföra 

påverkan på naturvärden? 
X 

    

Kan planen antas medföra 

påverkan på sociala värden? 
X 

   

I Lindesbergs kommun finns en efterfrågan efter 

villatomter. Frövi är ett attraktivt läge mellan 

två större orter, Örebro och Lindesberg. Byggnationen kan 

leda till att yngre och barnfamiljer 

bosätter sig på orten, vilket vore bra för Frövis 

demografiska utveckling. Planområdets läge 

med närhet till service, omsorg, handel och kollektivtrafik 

ger de planerade bostäderna höga kvaliteter. 

Kan planen antas medföra 

påverkan på materiella eller 

ekonomiska värden? 

 

X 

    

Ger ett genomförande av planen 

som helhet en betydande negativ 

effekt på miljön, hälsan eller 

hushållningen med mark, vatten 

och andra naturresurser? (Den 

X 
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kumulativa effekten av flera 

mindre effekter 

kan ge stora negativa effekter utan 

att de var för sig behöver innebära 

betydande miljöpåverkan). 

 

 

BEHOVSBEDÖMNING  
 ja nej Kommentar och värdering 
Ett genomförande av planen innebär 

betydande påverkan på miljö, hälsa 

eller hushållningen med mark, 

vatten och andra naturresurser.  

 

En miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB) enligt 6 kap miljöbalken 

behövs. 

 
X 

 

Slutsatsen är att betydande miljöpåverkan inte antas 

uppstå. 

 

Slutsatsen är att planens genomförande inte leder till en 

betydande påverkan på miljön och att en 

miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas. 

Innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen regleras av 4 

kap. 34 § PBL. Paragrafen hänvisar till 6 kap. 12 § och 

13 § MB, respektive till 7 § . 

 

 

 

 

 

 

Behovsbedömningen är upprättad på Stadsarkitektkontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bergslagen, 2018-01-31. Reviderad på Stadsbyggnadskontoret, 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, 2020-10-28 samt 2022-04-11.  

 

Medverkande tjänstemän som arbetat med checklistan och behovsbedömningen. 

 

Björn Nettelbladt 

Planarkitekt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

 

Angelica Sjölund     

Fysisk planerare     

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen  

 

Eva Ekelöf   
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Miljöinspektör     

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen  

 

Bram Corthals 

VA-ingenjör 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen  

 

Arne Tschentscher  

Kvalitetsledare park/skog 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

 

Ingrid Andrén  

Kommunekolog 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

 

Malena Eriksson Högvall 

Planarkitekt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
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Sida 1 
 

 

 

 

Fastighetsförteckning 

2017-12-18 

Ärendenummer 

O173934 

Handläggare 

Josefin Hansson 

 

Ärende Fastighetsförteckning för detaljplan över del av Torp 1:127 

 Kommun: Lindesberg Län: Örebro 
 

Fastigheter inom området (fastigheter, sämjelotter, fiskelotter, byggnad å, allmänt vattenområde) 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Övrigt 

Torp 1:127 Lindesbergs Kommun 
  
711 80 LINDESBERG 

Fastigheten äger vatten 
utanför dess strand i 
Väringen, enligt 1:5 § 

Fastigheten är även belägen 
utanför området 

 

Marksamfälligheter inom området (samfälld mark, samfällt vatten, samfällt fiske, allmänningar) 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Ändamål 

 Inga kända 
 

 

 

Anläggningssamfälligheter inom området (Gemensamhetsanläggningar enligt AL, anläggningar enligt LSV) 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Ändamål 

Inga kända   
 
 

 

Rättigheter inom området (servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt, vägrätt, viltvårdsområde, fiskevårdsområde, rättigheter 

mineral/torv) 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Ändamål 

Officialservitut 

1885-892.1 

 Jordvärmeledningar 

Till förmån för: 

Torp 4:6 Nicklas Andersson 
Järnvägsgatan 23  
718 30 FRÖVI 

 

Belastar: Torp 1:127 
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Lantmäteriet   

O173934  Sida 2 
   

 

 

 

 

Officialservitut 

1885-92/34.3 

 Pontonbro 

Till förmån för: 

Hinseberg 1:8 Specialfastigheter Sverige 
Aktiebolag 
Box 632  
581 07 LINKÖPING 

 

Belastar: Torp 1:127 
 

Avtalsservitut 

18-IM2-91/13470.1 

 

 Vatten och avlopp  

Servitutets läge är oklart, 
det kan sträcka sig utanför 
planområdet 

Till förmån för: 

Mariedal 1:1 Lindesbergs Kommun 
Ekonomikontoret 
711 80 LINDESBERG 

 

Belastar: Torp 1:127 
 

Avtalsservitut 

18-IM2-91/4380.1 

 Ledning 

Till förmån för: 

Torp 4:10 Richard Hjerpe 

Järnvägsgatan 34 
718 30 FRÖVI 

 

 Ann Pettersson 

Järnvägsgatan 34 
718 30 FRÖVI 

 

Belastar: Torp 1:127 

Belastar utanför området: Torp 4:6 
 

Ledningsrätt 

1885-1238.1 

 Elektronisk kommunikation 

Ledningsrättshavare:  

  Skanova AB 

 

169 79 SOLNA 

 

Belastar: Torp 1:127  

Belastar utanför området: Torp 4:11, Torp 13:4 
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Lantmäteriet   

O173934  Sida 3 
   

 

 

 

 

Ledningsrätt 

1885-593.1 

 Fjärrvärme 

Ledningsrättshavare: 

 Linde Energi AB 

Box 77 
711 22 LINDESBERG 

 

Belastar: Torp 1:127  

Belastar utanför området: Hinseberg 1:8, Torp 3:3, Torp 13:4, Torp 17:9, Torp 18:1, Torp 18:3, Torp 18:5, 
Torp 18:6, Torp 18:7, Torp 18:8, Torp 18:9, Torp 18:10 

 

Ledningsrätt 

1885-779.1 

 Starkström 

Ledningsrättshavare: 

 Linde Energi AB 

Box 77 
711 22 LINDESBERG 

 

Belastar: Torp 1:127 

Belastar utanför området: Hinseberg 1:8 
 

 
 
 

 
Fastigheter utanför området 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Övrigt 

Hinseberg 1:8  Specialfastigheter Sverige 
Aktiebolag 
Box 632  
581 07 LINKÖPING 

Fastigheten äger vatten 
utanför dess strand i 
Väringen, enligt 1:5 § 

Hinseberg 1:22 Oscar Anders Norsebäck 
Norsebäck 217  
718 94 ERVALLA 

Fastigheten äger vatten 
utanför dess strand i 
Väringen, enligt 1:5 § 

Torp 1:100 Lindesbergs Kommun 
  
711 80 LINDESBERG 

 

Torp 1:107 Lindesbergsbostäder Aktiebolag 
Box 2 Kristinavägen 20B 
711 21 LINDESBERG 

 

Torp 1:292 Bresund Fastigheter AB 
Bresund 216 
718 95 Ervalla 
 

 

Torp 3:2 Bengt Olov Evald Carlsson 
Mossboda 120  
718 92 FRÖVI 
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Lantmäteriet   

O173934  Sida 4 
   

 

 

 

Fastigheter utanför området 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Övrigt 

Torp 3:3 Mats Larsson 
Alanäsgatan 1  
718 31 FRÖVI 

 

Torp 4:1 Axel Erland Gunnar Skoglund 
Järnvägsgatan 13  
718 30 FRÖVI 

 

Torp 4:2 Morgan Ingvarsson 
Järnvägsgatan 15  
718 30 FRÖVI 

 

Torp 4:3 Jonas Andersson 
Järnvägsgatan 17  
718 30 FRÖVI 

 

Torp 4:4 Marie Amcoff 
Järnvägsgatan 19  
718 30 FRÖVI 

 

 Jonas Amcoff 
Järnvägsgatan 19  
718 30 FRÖVI 

 

Torp 4:5 Tony Schytt 
Järnvägsgatan 21  
718 30 FRÖVI 

 

 Ingegerd Marina Schytt 
Järnvägsgatan 21  
718 30 FRÖVI 

 

Torp 4:6 Nicklas Andersson 
Järnvägsgatan 23  
718 30 FRÖVI 

 

Torp 4:7 Lindesbergsbostäder Aktiebolag 
Box 2  
711 21 LINDESBERG 

 

Torp 4:8 Lindesbergsbostäder Aktiebolag 
Box 2  
711 21 LINDESBERG 

 

Torp 4:11 Lindesbergsbostäder Aktiebolag 
Box 2  
711 21 LINDESBERG 

 

Torp 13:4 Krister Rosenback 
Villagatan 1  
718 30 FRÖVI 

 

Torp 13:5 Mattias Erik Karlqvist 
Villagatan 3  
718 30 FRÖVI 
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Fastigheter utanför området 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Övrigt 

 Sofia Katarina Östling 
Villagatan 3 
718 30 Frövi 

 

Torp 13:6 Anders Skoglund 

Villagatan 5 
718 30 FRÖVI 

 

 Bodil Skoglund 

Villagatan 5 
718 30 FRÖVI 

 

Torp 17:9 Backbro AB 
Bråtenvägen 25 
703 75 Örebro 

 

Torp 18:1 Ronny Oskarsson 
Järnvägsgatan 11  
718 30 FRÖVI 

 

 Marie Elvin 
Järnvägsgatan 11  
718 30 FRÖVI 

 

Torp 18:2 Ulla-Britt Rajoo 
Näsbygatan 2  
718 31 FRÖVI 

 

Torp 18:3 Håkan Gruvald 
Näsbygatan 4  
718 31 FRÖVI 

 

Torp 18:4 Lars Thomas Karlsson 
Näsbygatan 6  
718 31 FRÖVI 

 

Torp 18:5 Helena Hilmersson 
Centralvägen 64 B Lgh 1103  
718 30 FRÖVI 

Taxerad ägare 

 Roger Hilmersson 
Centralvägen 64 B Lgh 1103  
718 30 FRÖVI 

Taxerad ägare 

 Bo Marcus Michael Jungestedt 
Näsbygatan 8 A 
718 31 Frövi 

Lagfaren ägare 

 Madelene Lena Waller 
Näsbygatan 8 A 
718 31 Frövi 

Lagfaren ägare 

Torp 18:6 Krister Eklöf 
Näsbygatan 8 B  
718 31 FRÖVI 
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Fastigheter utanför området 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Övrigt 

Torp 18:7 Sofia Larsson 
Näsbygatan 8 C  
718 31 FRÖVI 

 

 Peter Larsson 
Näsbygatan 8 C  
718 31 FRÖVI 

 

Torp 18:8 Gunvor Elisabet Fernström 
Näsbygatan 10 A  
718 31 FRÖVI 

 

Torp 18:9 Admir Baltic 
Kvarnbackavägen 20 A Lgh 1003 
711 72 Vedevåg 

Taxerad ägare 

 Jessica Elin Elisabeth Petö 
Blomdahl 
Järnvägsgatan 2 B Lgh 1203  
718 30 FRÖVI 

Taxerad ägare 

 Sara Mikaela Sandberg 
Näsbygatan 10 B 
718 31 Frövi 

Lagfaren ägare 

Torp 18:10 Lisa Lindberg 
Näsbygatan 10 C  
718 31 FRÖVI 

 

 

Marksamfälligheter utanför området 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Ändamål 

 Inga kända  
 
 

 

Anläggningssamfälligheter utanför området 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Ändamål 

 Inga kända  
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Rättigheter utanför området 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Ändamål 

Avtalsservitut 

18-IM2-41/109.1 

 Kraftledning mm 

Till förmån för:  

Älvkarleby Västanån 6:19 

 

Vattenfall Eldistribution AB 
Ru 2560 
169 92 STOCKHOLM 

 

Belastar: Torp 13:4 
 

Avtalsservitut 

18-IM2-41/326.1 

 Kraftledning mm 

Till förmån för:  

Älvkarleby Västanån 6:19 

 

Vattenfall Eldistribution AB 
Ru 2560 
169 92 STOCKHOLM 

 

Belastar: Torp 13:4 
 

Avtalsservitut 

18-IM2-41/329.1 

 Kraftledning mm 

Till förmån för:  

Älvkarleby Västanån 6:19 

 

Vattenfall Eldistribution AB 
Ru 2560 
169 92 STOCKHOLM 

 

Belastar: Torp 13:4 
 

Avtalsservitut 

18-IM2-48/1607.1 

 Brunn mm 

Till förmån för:  

Torp 15:5 Brf Sebohus Nr 2 i Frövi 
Väringgatan 8 
718 30 FRÖVI 

 

Belastar: Torp 13:4 
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Avtalsservitut 

18-IM2-66/1717.1 

 Vattenledning mm 

Till förmån för:  

Torp 13:1 Göran Höijer 

Bergliden 7 
718 30 FRÖVI 

 

 Elisabet Höijer 

Bergliden 7 
718 30 FRÖVI 

 

Torp 13:6 Anders Skoglund 

Villagatan 5 
718 30 FRÖVI 

 

 Bodil Skoglund 

Villagatan 5 
718 30 FRÖVI 

 

Belastar: Torp 13:4, Torp 13:5 
 

Avtalsservitut 

18-IM2-91/13469.1 

 Vatten och avlopp 

Till förmån för:  

Mariedal 1:1 Lindesbergs Kommun 
Ekonomikontoret 
711 80 LINDESBERG 

 

Belastar: Torp 4:5 
 

Avtalsservitut 

18-IM2-91/13472.1 

 Vatten och avlopp 

Till förmån för:  

Mariedal 1:1 Lindesbergs Kommun 
Ekonomikontoret 
711 80 LINDESBERG 

 

Belastar: Torp 1:107 
 

Avtalsservitut 

18-IM2-93/816.1 

 Vatten-och 
avloppsledningar 

Till förmån för:  

Mariedal 1:1 Lindesbergs Kommun 
Ekonomikontoret 
711 80 LINDESBERG 

 

Belastar: Torp 4:11 
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Upplysning 

Utredningen saknar servitut som eventuellt tillkommit genom vattendom eller liknande. Vidare saknas 
eventuellt avtalsrättigheter som inte är offentliggjorda genom inskrivning.  
Utredningen saknar rättskraft. 
 

 
Fastighetsförteckningen upprättad av 

Josefin Hansson 

 

Kontrollerad 2022-04-06 av 

Malena Eriksson Högvall 
Planarkitekt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
 

 



§57/22 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 - KS 2017/255-12 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 : Bilaga 1.  Översvämningsutredning Sjövallen Frövi 2018-02-08

 
 

 

 

   

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

   

RAPPORT 

SAMHÄLLSBYGGNAD BERGSLAGEN 

 

Frövi översvämningsutredning 
UPPDRAGSNUMMER 1321788000 

 

ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING SJÖVALLEN 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

SLUTRAPPORT  

  

2018-02-08  

  

SWECO ENVIRONMENT AB  

GÖTEBORG VATTENSYSTEM  

  

ANDREAS P KARLSSON 

RAPPORTGRANSKNING: HENRIK BODIN-SKÖLD 
 

 



§57/22 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 - KS 2017/255-12 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 : Bilaga 1.  Översvämningsutredning Sjövallen Frövi 2018-02-08

   

 
 
 

 

 

RAPPORT 

2018-02-08 

SLUTRAPPORT 

FRÖVI ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

SEAPKA p:\1331\1321788_frövi_översvämningsutredning\000\10 arbetsmtrl_dok\rapport.docx 
 

 

Innehållsförteckning 

 

1 Inledning 1 

2 Återkomsttid och sannolikhet 2 

3 Myndighets- och branschkrav 3 

3.1 Vattenverksamhet, strandskydd och markavvattning 3 

4 Översvämningsrisk i planområdet 4 

4.1 Översvämningsrisk i ett framtida klimat 6 

4.2 Översvämningskartor 6 

5 Rekommendationer 9 

6 Referenser 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§57/22 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 - KS 2017/255-12 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 : Bilaga 1.  Översvämningsutredning Sjövallen Frövi 2018-02-08

  

   

 
 

1(14) 
 

RAPPORT 

2018-02-08 

SLUTRAPPORT 

FRÖVI ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING 

 

 

SEAPKA p:\1331\1321788_frövi_översvämningsutredning\000\10 arbetsmtrl_dok\rapport.docx 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

1 Inledning 

Med anledning av planerad exploatering har Sweco på Samhällsbyggnad Bergslagens 

uppdrag genomfört en översvämningsutredning som redovisas i denna rapport. I 

utredningen har det tagits fram förslag på vilka vattennivåer som bör beaktas och hur 

översvämningsrisken i detaljplaneområdet kan hanteras för del av Torp 1:127 (Sjövallen) 

i Frövi, Lindesbergs kommun. Utredningen tar upp översvämningsrisker orsakade av 

skyfall och höga vattennivåer i Väringen. 

Samtliga nivåer i rapporten anges i höjdsystem RH00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§57/22 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 - KS 2017/255-12 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 : Bilaga 1.  Översvämningsutredning Sjövallen Frövi 2018-02-08

   

 
 

 

2(14) 
 
RAPPORT 

2018-02-08 

SLUTRAPPORT 

FRÖVI ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

SEAPKA p:\1331\1321788_frövi_översvämningsutredning\000\10 arbetsmtrl_dok\rapport.docx 
 

 

2 Återkomsttid och sannolikhet 

Begreppen återkomsttid och sannolikhet är centrala inom översvämningsriskhantering. 

”Återkomsttid är ett mått på hur ofta förekomsten av extrema naturliga händelser kan 

förväntas. Med en händelses återkomsttid menas att händelsen i genomsnitt inträffar eller 

överträffas en gång under denna tid. Återkomsttider beräknas med statistiska metoder 

genom extremvärdesanalys av långa serier av kontinuerliga mätningar”. (SMHI, 2017)  

Eftersom återkomsttid beskriver ett genomsnitt, kan händelsen i praktiken inträffa både 

oftare och mer sällan än så.  

”Ett värde som har en återkomsttid på 100 år uppnås eller överträffas i genomsnitt en 

gång på 100 år. Det innebär att sannolikheten är en (1) procent varje enskilt år. Eftersom 

man exponerar sig för risken under flera år blir den ackumulerade risken avsevärt större. 

För en konstruktion vars livslängd beräknas till 100 år blir den ackumulerade risken hela 

63% att 100-årsvärdet överskrids någon gång under 100 år.  Om säkerhetsnivån väljs till 

100-årsvärdet är risken att det värdet överskrids större än att det underskrids. Med andra 

ord, det är troligare att konstruktionen, under sin livslängd, kommer att utsättas för 

förhållanden utöver den nivå som valts än att den nivån aldrig inträffar”. (SMHI, 2017) 

I Tabell 1 nedan redovisas den ackumulerade risken för händelser med en viss 

återkomsttid under en given tidsperiod. 

Tabell 1 - Sannolikhetsmatris för återkomsttid (Källa: SMHI) 

Flöde   Ackumulerad risk - 
Sannolikhet under 
period av år (%) 

  

 10 år 50 år 100 år 200 år 500 år 1 000 år 

20-årsflöde 40 92 99 100 100 100 

50-årsflöde 18 64 87 98 100 100 

100-årsflöde 10 40 63 87 99 100 

200-årsflöde 5 22 39 63 92 99 

1 000-årsflöde  1  5 10 18 39  63 

10 000-årsflöde 0,1 0,5  1  2  5 9,5 
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3 Myndighets- och branschkrav 

Lämpligheten med avseende på översvämningsrisk i att bebygga Sjövallen enligt den 

användning som föreslås i detaljplanen, kommer att bedömas av Länsstyrelsen. Hur 

Länsstyrelsens bedömning ser ut beror på vilka användningsområden detaljplaneområdet 

ska ha, och hur den planerade bebyggelsen i detaljplaneområdet förhåller sig till 

omkringliggande samhälle. Bedömningen sker i linje med Plan- och bygglagens 

(2010:900) skrivelser: 2. kap. 5 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller 

förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark 

som är lämpad för ändamålet med hänsyn till … 5. risken för olyckor, översvämning och 

erosion.  

För översvämningsrisker orsakade av skyfall gäller dessutom branschpraxis enligt 

Svenskt Vattens publikationer. I den nu gällande P110 (Svenskt Vatten, 2016) beskrivs 

att skador på byggnader på grund av marköversvämning ska undvikas upp till ett 100-

årsregn, inklusive en klimatfaktor på 25%. 

3.1 Vattenverksamhet, strandskydd och markavvattning 

I samband exploatering av detaljplaneområdet kommer det att krävas tillstånd för 

vattenverksamhet, eftersom en stor del av detaljplaneområdet ligger inom vattenområdet. 

För åtgärder inom 100 meter från stranden krävs även dispens från strandskyddet. 

Åtgärder för att skydda området mot vatten utgör markavvattning, vilket är 

tillståndspliktigt.  

 

Figur 1 - Illustration av vilket område som berörs av vattenverksamhet och strandskydd. Källa: 
Länsstyrelsen 
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4 Översvämningsrisk i planområdet 

I samband med mycket kraftig nederbörd (extrema skyfall), avrinner en stor andel av 

vattnet över markytan, då befintligt ledningsnät inte kan hantera de stora vattenmängder 

som uppstår. Ett område söder om järnvägsstationen i Frövi avrinner via markytan mot 

detaljplaneområdet på sin väg till Väringen. I samband med dessa regn kan lokala 

översvämningar uppstå i topografiskt instängda områden och längs ytliga 

avrinningsvägar. Förändrade marknivåer och konstruktioner påverkar ytavrinningen i 

närområdet. Enskilda fastigheter kan också påverkas av uppträngande vatten genom 

ledningsnätet. 

 

Figur 2 - Avrinningsområde för ytavrinning till detaljplaneområdet 

Väringen har svämmat över detaljplaneområdet vid flera tillfällen. Höga vattennivåer i 

Väringen inträffar i samband med långa perioder av nederbörd eller kraftig snösmältning, 

eller en kombination av dessa faktorer. MSB har tagit fram en översvämningskartering 

över Arbogaån, som passerar Väringen, där tre flöden studerats. 100- och 200-årsflödena 

har beräknats med statistisk analys, och har dessutom kompenserats för ett framtida 

klimat enligt RCP-scenario 8.5. Därutöver har BHF (beräknat högsta flöde) karterats. BHF 

beräknas uppstå vid extremt ogynnsamma kombinationer av bland annat snösmältning 

och nederbörd, och bedöms ha en återkomsttid på mer än 10 000 år. Arbogaån är 

reglerad, men vid kraftiga flöden är regleringsmöjligheterna och åns kapacitet inte 

tillräckliga för att hålla vattennivån nere. 
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Figur 3 - Väringens avrinningsområde 
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Den högsta vattennivån i Väringen som finns registrerad inträffade 12-13/5 1977, +33,7 

m i höjdsystem RH00. Under översvämningen 1977 har sannolikt högre nivåer inträffat än 

de uppmätta, eftersom vattennivån översteg pegelns nivå den 6/5, enligt uppgift från 

SMHI. Översvämningen 1977 har bedömts motsvara ungefär ett 100-årsflöde. 

4.1 Översvämningsrisk i ett framtida klimat 

Texten i detta avsnitt baseras i huvudsak på SMHI:s analys för framtidsklimat i Örebro län 

(SMHI, 2015). Scenarierna RCP4.5 (begränsade utsläpp) respektive RCP8.5 (höga 

utsläpp), har studerats. 

Skyfallen i framtiden beräknas bli kraftigare. Ett 100-årsregn som inträffar i slutet av 

seklet bedöms innehålla ca 20% större nederbördsvolym än ett 100-årsregn i nuvarande 

klimat. 

På grund av klimatförändringar förväntas förändringar i nederbördsmängd och 

nederbördsintensitet, tillrinning, snösmältning och årstidsdynamik. Dessa med flera 

faktorer får konsekvenser för vattenföringen i Arbogaån, och därmed också nivån i 

Väringen. En tydlig förändring är att vårflödestopparna beräknas minska på grund av 

mindre snömängder. Istället förväntas en förändring till något som påminner mer om 

dagens förhållanden i västra och södra Götaland, med högre flöden under höst och 

vinter. Risken för översvämningar som idag motsvarar en 100-årshändelse i Väringen, 

bedöms vara lika stor fram till sekelskiftet, dit de studerade klimatscenarierna sträcker 

sig. För Arbogaån skiljer sig den förväntade tillrinningsförändringen mellan olika 

delavrinningsområden. I norra delen bedöms flöden motsvarande dagens 100-årsflöde 

inträffa med lägre sannolikhet i framtiden, medan sannolikheten ökar i den södra delen. 

För Väringen förväntas i princip ingen förändring, mer än att höga flöden i högre grad 

förväntas inträffa under vinterhalvåret istället för våren.  

Prognoserna för framtida klimat uppdateras kontinuerligt.  

4.2 Översvämningskartor 

Nedan redovisas kartor över hur ytavrinningen ser ut idag, samt vattennivåer i Väringen. 
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Figur 4 - Ytliga avrinningsvägar och instängda områden 



§57/22 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 - KS 2017/255-12 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 : Bilaga 1.  Översvämningsutredning Sjövallen Frövi 2018-02-08

   

 
 

 

8(14) 
 
RAPPORT 

2018-02-08 

SLUTRAPPORT 

FRÖVI ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

SEAPKA p:\1331\1321788_frövi_översvämningsutredning\000\10 arbetsmtrl_dok\rapport.docx 
 

 

 

Figur 5 - Beräknade högvattennivåer i Väringen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§57/22 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 - KS 2017/255-12 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 : Bilaga 1.  Översvämningsutredning Sjövallen Frövi 2018-02-08

  

   

 
 

9(14) 
 

RAPPORT 

2018-02-08 

SLUTRAPPORT 

FRÖVI ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING 

 

 

SEAPKA p:\1331\1321788_frövi_översvämningsutredning\000\10 arbetsmtrl_dok\rapport.docx 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

5 Rekommendationer 

Med bakgrund av ovanstående underlag föreslås följande åtgärder att vidtas: 

Extrem nederbörd 

Områdets höjdsättning bör utformas så att befintlig bebyggelse inte drabbas av en högre 

översvämningsrisk orsakad av exploateringen i detaljplaneområdet. För att säkerställa 

avledningen från Järnvägsgatans lågpunkt bör marknivåerna längs grusvägen ut till 

småbåtshamnen bibehållas. Avses marknivåerna i Järnvägsgatans lågpunkt eller 

grusvägen att höjas, bör en noggrann kontroll av påverkan på fastighet intill befintlig 

lågpunkt genomföras. Även i andra delar av planområdet behöver fall från befintlig 

bebyggelse finnas så att inga nya instängda områden skapas som höjer 

översvämningsrisken för befintliga bostäder. 

Innanför eventuella vallkonstruktioner behöver avledningen av dagvatten, vid både 

normal och extrem nederbörd, säkerställas, för att undvika att översvämningsskydd mot 

Väringen istället orsakar översvämningsrisker vid skyfall. En invallning skapar nya 

instängda områden. Pumpning av dagvatten kommer sannolikt att vara nödvändigt 

innanför ev. vallar. Funktionen hos ev. befintliga VA-ledningar som passerar genom 

planområdet behöver säkerställas. 

Svenskt Vattens riktlinjer (se kap 3) ska följas. Återkomsttiden för marköversvämning 

med skador på byggnader ska vara minst 100 år + klimatfaktor. En extra marginal 

rekommenderas för särskilt känsliga eller kritiska objekt, genom att placering i instängda 

områden undviks. 

Högvatten i Väringen 

Permanent bostadsbebyggelse bör fungera fullt ut upp till en vattennivå med en 

återkomsttid på minst 200 år (200-årsflöde). Upp till denna permanenta skyddsnivå bör 

området säkras mot att varaktigt stå under vatten. Parkmark och objekt av mindre vikt 

kan placeras på en lägre marknivå. Om livslängden på byggnaderna uppskattas till 100 

år, är risken för att 200-årsnivån uppnås 39% (Tabell 1). Eftersom risken för att 200-

årsnivån överskrids är relativt hög, bör åtgärder genomföras för att även högre 

vattennivåer ska kunna hanteras. Vattennivåer över 200-årsnivån bedöms ha en 

varaktighet på allt från dagar till några veckor. Minst en halvmeters säkerhetsmarginal 

rekommenderas (Tabell 2). 

Tabell 2 – Dimensionerande vattennivåer i Väringen (avrundade värden) 

200-årsflöde +34,0 m 

Modellteknisk osäkerhet +-0,2 m +34,2 m   Permanent skyddsnivå 

Rekommenderad säkerhetsmarginal mot 

högre flöden 0,5 m 

+34,7 m 
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Översvämningsförebyggande åtgärder upp till 200-årsnivån (+34,2 m inklusive 

modellteknisk osäkerhet) bör i största möjliga utsträckning utformas permanenta, t ex 

enligt illustrationerna i Figur 6. Åtgärder mot ännu högre vattennivåer kan väljas att helt 

eller delvis genomföras med temporära åtgärder och fokuseras på de viktigaste 

funktionerna, eller där återställningskostnaden skulle bli mycket hög. Temporära skydd 

kan utformas med enkla lösningar som portabla vallar som sätts upp vid risk för 

högvatten. Ett mellanting mellan permanenta och temporära skydd är så kallade 

semipermanenta skydd, som normalt sett är öppna. Ett exempel på semipermanent 

skydd, här monterat, redovisas i Figur 7. Det är inte att rekommendera att vatten blir 

stående mot fasaderna, även om entréerna är säkrade. 

Om temporära eller semipermanenta skydd blir en del av översvämningssäkringen av 

planområdet, ska utrymmen för skydden skapas för lagring och underhåll. 

I bilaga 1 PM Fördjupning av översiktsplan, Lindesberg, Översvämningsrisker och 

rekommendationer för framtida golvnivåer (Sweco, 2014) beskrivs flera exempel på 

konstruktionsmetoder, och rekommenderade nivåer anges för Lindesberg utifrån dessa. 

Tillämpas samma rekommendationer i Frövi, justerade till att utgå från 200-årsnivån i 

Väringen, innebär det följande för Sjövallen: 

För att klara den permanenta skyddsnivån för 200-årsflöde, vattennivå +34,2 m, utan 

ytterligare säkerhetsmarginaler och skyddsåtgärder, bör färdigt golv läggas på minst 

+34,9 m. Detta förutsätter att torpargrund inte tillåts, att isolering inte tar upp fukt och 

utförs med förskjutna skarvar. Ev. källare utförs med vattentät betong under nivån +34,6 

m. För utförligare beskrivningar hänvisas till bilaga 1.  
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Figur 6 - Principiell gestaltning av översvämningsskydd. 

 

Figur 7 - Exempel på semipermanent översvämningsskydd. 
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Ytterligare studier kan behöva genomföras om rekommenderade nivåer av geotekniska, 

gestaltningsmässiga eller andra orsaker är svåra att tillämpa, så att erforderligt skydd mot 

översvämningar säkerställs.  
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Sammanfattning 

DGE Mark och Miljö (DGE) har på uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Bergslagen 
utfört en miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Torp 1:127 i Frövi, Lindesbergs 
kommun. 

Ett arbete med en ny detaljplan, som möjliggör för bl.a. bostäder, har påbörjats under 2017. 
Syftet med föreliggande miljöteknisk markundersökning är att bedöma om marken, ur ett 
hälso- och miljöperspektiv, är lämplig för bostäder. Vid en tidigare översiktlig 
markundersökning har PAH påträffats i ytlig jord. Syftet med aktuell markundersökning är att 
avgränsa PAH förorening eller utreda om föroreningen är ett resultat av heterogena 
fyllnadsmassor. 

I undersökningsområdet påträffas halter av bly, kvicksilver, PAH-M och PAH-H i halter 
överstigande det generella riktvärdet för KM. Utifrån utförd riskbedömning innebär halterna i 
dagsläget risk för människors hälsa, miljö (markmiljö) och naturresurser (grundvatten) om 
inga åtgärder tas. Halterna kan innebära att risk för människors hälsa inte kan uteslutas via 
exponeringsvägarna intag av jord, hudkontakt med jord/damm, inandning av damm och ånga 
samt intag av växter.  

För att säkra barn och vuxna vid planerad markanvändning behövs åtgärder utföras för att 
reducera föroreningarna och utesluta risk för människors hälsa samt skydd av markmiljö och 
grundvatten.  

Enligt 10 kap. 11 § miljöbalken ska den som äger eller brukar en fastighet genast underrätta 
tillsynsmyndigheten vid påträffande av en förorening. DGE rekommenderar därför att skicka 
in denna rapport till aktuell tillsynsmyndighet. 

 
 
 
Kristina Mjöfors Daniel Hellqvist 
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1 Inledning 

DGE Mark och Miljö (DGE) har på uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Bergslagen 
utfört en miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Torp 1:127 i Frövi, Lindesbergs 
kommun. 

Uppdragsansvarig vid DGE är Daniel Hellqvist medan Kristina Mjöfors ansvarat för 
fältarbete, utvärdering och rapportering. Kvalitetssäkring har utförts av Daniel Hellqvist. 

Ett arbete med en ny detaljplan, som möjliggör för bl.a. bostäder, har påbörjats under 2017. 
Syftet med föreliggande miljöteknisk markundersökning är att bedöma om marken, ur ett 
hälso- och miljöperspektiv, är lämplig för bostäder. Vid en tidigare översiktlig 
markundersökning har PAH påträffats i ytlig jord. Syftet med aktuell markundersökning är att 
avgränsa PAH förorening eller utreda om föroreningen är ett resultat av heterogena 
fyllnadsmassor. 

2 Områdesbeskrivning 

2.1 Allmänt 

Fastigheten Torp 1:127 är belägen i Frövi, Lindesbergs kommun och avgränsas i söder av 
sjön Väringen (figur 1). Undersökningsområdet avgränsas även av vägarna Järnvägsgatan, 
Näsbygatan och Hinsbergsvägen. Omkringliggande områden är bostadsområde. Området är 
idag ett rekreationsområde som är gräsbetäckt med enstaka träd. I områdets nordöstra del 
finns idag en lekplats och i områdets västra del finns ett inhägnat område med småbåtshamn. 

 

Figur 1. Översikt av fastighetens läge i samhället samt undersökningsområdet med den närmaste omgivningen 
(Eniro.se) 

2.2 Geologi och hydrogeologi 

Enligt SGU:s berggrundskarta (2018a) utgörs berggrunden av ryolit och dacit. Den naturliga 
jordarten i undersökningsområdet är i den södra delen av undersökningsområdet gyttjelera 
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och i den norra deln postglacial finlera (SGU, 2018b). Vid borrning av energibrunnar (SGU, 
2018c) i närområdet (< 200 meter) har berggrunden noterats på ett djup mellan 0,5 till 4 
meter. I områdets östra del finns berg eller stora block i dagen. 

2.3 Skyddsobjekt 

Närmsta skyddsobjekt är områden med naturvårdsavtal och skogligt biotopskydd och dessa är 
belägna ca 1 km och 1,5 km öster om undersökningsområdet (ref). Cirka 2 km söder om 
undersökningsområdet ligger Liaskogen, som är ett naturreservat och även ligger under art- 
och habitatsdirektivet (Naturvårdsverket, 2018). Inga andra skyddsobjekt finns inom 1 km 
radie från undersökningsområdet enligt Naturvårdsverkets digitala tjänst Skyddad natur. 

Det finns sju brunnar inom en radie av 200 meter från undersökningsområdet och sex av dem 
är klassade som energibrunnar (SGU, 2018c). Cirka 75 meter väster om 
undersökningsområdet finns en samfällig vattentäkt för minst tio hushåll (SGU, 2018c). 

3 Historik 

Följande text är hämtad från DGEs tidigare rapport (DGE, 2017)  
 
I tabell 1 nedan redovisas en sammanställning av de informationskällor och dokument som 
ingått i den historiska inventeringen. Historiska flygfotografier finns presenterade i bilaga 1. 

Tabell 1. Informationskällor och dokument. 

Källa Dokument 

Länsstyrelsen Örebro län 
Mifo fas 1 

Objektsammanfattning 

Historiska flygfoton År 1947, 1956, 1955-1965 

Frövifors Pappersbruksmuseum Arkiv 

 
Av ovanstående informationskällor och dokument framgår att en ångsåg har varit belägen på 
fastigheten Torp 1:292, belägen öster om Torp 1:127 (Mifo fas 1). Sågverket har enligt 
Länsstyrelsen i Örebro län ej omfattat doppning eller impregnering av virke 
(Objektsammanställning). Eventuell torkning av virket bör troligtvis skett i område till väster 
om fastigheten Torp 1:292, dvs på östra delen av Torp 1:127. 
 
Under 2009 utfördes en MIFO fas 1 (Lindesberg F1885-0146) över fastigheterna Torp 1:127 
och Torp 1:292 som anger att verksamheten med ångsåg upphörde före 1969. Exakt vilket 
årtal ångsågen uppfördes är oklart, men i en tidning från 1907 står följande att läsa: 
 
"En ny större ångsåg, med ett par ramsågar samt kantsåg och bladsåg, har såsom vi 
förut omtalat nyligen invid sjön Väringen vid Frövi af bruksägaren A. Tersmeden å 
Hinseberg. Med sågverket ska nu äfven, enl. hvad Arb. T meddelar förenas hyfleri jämte 
torklada för virket. Timret flottas i sjön och ån fram till sågen, där stockarna bekvämt 
uppdragas medels ett uppfodringsverk. Från sågen till bangården är en längre rällsbana 
anlagd, på hvilken f.n. dagligen en myckenhet "massaved" forslas för Frövifors 
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pappersbruks räkning. Sågverket står f.n. stilla efter afslutad liflig kampanj, som dock 
snart åter torde upptagas." 
 
Tidningen nämner en invigning av en ny större ångsåg 1907, vilket borde tyda på att det innan 
detta årtal fanns en mindre såg på fastigheten Torp 1:292. Den större ångsågen skulle också 
medföra ett hyvleri uppfördes bredvid torkladan för virket. Vidare anger artikeln att stockarna 
flottades och togs upp med ett uppfodringsverk. DGE:s uppfattning är att detta bör ha varit 
lokaliserat på stranden med kortast möjliga väg till ångsågen, alltså på Torp 1:127. Det 
omnämns även att en räls gått mellan sågverket och bangården. Då bangården var lokaliserad 
nord/nordväst om sågverket (se bilaga 1) bedöms denna räls sannolikt inte passerat över Torp 
1:127.  
 
I arkivet i Frövi pappersbruksmuseum finns arkiverat en liggare med information om 
inköp/försäljning mellan årtalen 1921 till 1939. Utifrån denna är det sannolikt att ångsågen 
upphörde runt sista noteringen i liggaren år 1939. Det är än idag oklar om vem som ägde 
ångsågen, men antingen var det ett dotterbolag till Fröviksfors bruks eller så tillhörde det 
Hinsberg herrgårds gods. 
 
I bilaga 1 visas en flygbild från början av 1900-talet av området där de två byggnaderna i 
mitten är ångsågen. Deras vedupplag syns upp mot samhället. Till väster om ångsågen syns 
den gamla spisbrödsfabriken. I flygbilden syns även en pontonbro och hur man flottade viket. 
 
På 1940-talet började man i Sverige använda sig av pentaklorfenol som blånadsskydd på 
virke. Då ångsågen antagligen upphörde 1939, eller åtminstone strax därefter (flygbilden från 
1947 visar inte på någon aktivitet) hann sannolikt ångsågen läggas ner innan behandling av 
blånadsskydd blev aktuellt. 
 
Sedan 1947 har den västra delen av undersökningsområdet varit bostadsmark eller 
jordbruksmark och området ovanför hamnen som rekreationsområde med bland annat en 
fotbollsplan (se flygbild från 1947 i bilaga 1). 
 
På flygbilden från perioden 1955-1965 (bilaga 1) har ett område nere vid hamnen fyllts ut. 
Även området längs strandkanten i öster ser ut att ha fyllts ut. 
 
Under 2009 utfördes en MIFO fas 1 (Lindesberg F1885-0146) över fastigheterna Torp 1:127 
och Torp 1:292 som placerade fastigheterna i riskklass 4 (låg risk), dvs sågverksområdet är 
inte prioriterat för vidare undersökningar.  

4 Riktvärden 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för jord baseras på två kategorier av markanvändning 
enligt tabell 1 nedan (Naturvårdsverket, 2009).  
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Tabell 2. Markanvändningskategorier enligt Naturvårdsverket (2009). 

Marktyp Beskrivning 

KM 
Känslig mark, markkvalitén begränsar inte val av markanvändning och de flesta 
markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. Avser t.ex. bostäder, odling, 
grundvattenuttag och parkmark. 

MKM 

Mindre känslig mark, markkvalitén begränsar val av markanvändning. Avser t.ex. kontor, 
industrier och vägar. Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner som är av 
betydelse vid mindre känslig markanvändning, till exempel kan vegetation etableras och 
djur tillfälligt vistas i området. Grundvatten på ett avstånd av cirka 200 meter från 
området och ytvatten skyddas. 

På det aktuellt område planeras permanentboende, där vistelsetiden för barn såväl som vuxna 
teoretiskt sett kan uppgå till 365 dagar om året. Med hänvisning till rådande och planerad 
markanvändning, har markanvändningskategorin bedömts falla inom marktypen känslig 
markanvändning (KM).  

5 Genomförande 

5.1 Jordprovtagning  

Jordprovtagning utfördes den 3 maj 2018. Väderförhållandena under fältarbetet var mulet 
med regnskurar och temperaturen var ca 10 °C. 
 
Jordprovtagningen utfördes genom provgropsgrävning med grävmaskin i 14 provpunkter 
enligt provtagningsplanen för Torp 1:127 (DGE, 2018). Jordprovtagningen utfördes ner till ett 
maximalt djup av två meter under markytan. I varje provgrop uttogs delprov i intervall av 0,5 
meter. 
 
Jordproven lades i diffusionstäta påsar som direkt förslöts. För att förhindra kontaminering 
användes nya engångshandskar av nitril vid samtliga provpunkter. Jordproven skickades 
kylda och mörkt förvarade till ALS Scandinavias ackrediterade laboratorium för analys.  

5.1.1 Avsteg från provtagningsplanen 

Torp 10 flyttades norrut på grund av berg eller stor sten vid markytan. 

Torp 13 flyttades åt väster på grund av ledningar. 

Torp 16 saknas i provtagningsplanen och även i aktuell undersökning.  

Torp 17 ströks på grund av för högt vattenstånd. 



§57/22 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 - KS 2017/255-12 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 : Bilaga 3. Miljöteknisk markundersökning av fastigheten Torp 1_ID9523

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Frövi Rapport  

Miljöteknisk markundersökning av fastigheten Torp 1:127 Datum: 2018-10-09 

 Uppdragsnr: 413375 

 Dokumentnr: 9523-18 

 

8 (13) 

6 Resultat 

6.1 Fältobservationer 

Vid provgropsgrävningen påträffas i stora delar av området fyllnadsmassor utgjorda av stora 
stenar. Bland dessa stenar hittas även metallskrot, tegel, takpapp m.m. Dennas fyllnad blir 
mäktigare i området ner mot strandlinjen (se bilaga 1). Under fyllnaden påträffas naturlig lera, 
vilket överensstämmer med SGUs jordartskarta. Leran påträffas på ett djup av cirka 1-1,5 
meter under fyllnaden. 

6.2 Analysresultat 

Analysresultaten har sammanställts och presenteras tillsammans med Naturvårdsverkets 
generella riktvärde för KM (Naturvårdsverket, 2016) i bilaga 3. Analysresultaten och valda 
analysmetoder framgår i sin helhet av laboratoriets analysrapporter (bilaga 3). 
Analysresultaten från tidigare markundersökning (DGE, 2017) har även tagits med i tabellen. 

Från resultatet framgår det att halterna av PAH-H överskrider Naturvårdsverkets riktvärde för 
KM i sju av 19 provpunkter. I två av dessa provpunkter överskrider även halterna av PAH-M 
generella riktvärdet för KM. I en provpunkt (Torp 15) överskrids halterna av kvicksilver och 
bly riktvärdet för KM. Övriga uppmätta halter underskrider Naturvårdsverkets riktvärde för 
KM. 

7 Avgränsning av förorening 

Utifrån genomförd markundersökning har det framkommit att stora delar av området är 
fyllnadsmassor. Dessa är sannolikt heterogena och källan till föroreningarna. Det är i den 
östra delen av undersökningsområdet som dessa fyllnadsmassor påträffats. I bilaga 1 visas en 
trolig utbredning av dessa förorenade fyllnadsmassor där halva avståndet till ren punkt har 
använts för att avgränsa föroreningen. I östra området där punkterna är täta och endast vissa 
har förhöjda halter, har hela området antagits bestå av heterogena massor som är förorenade. I 
djupled är föroreningarna avgränsade vid lerlagret, som generellt återfinns vid 1- 1,5 meter 
under markytan. 

8 Förenklad riskbedömning 

Riskbedömningen grundar sig på Naturvårdsverkets generella riktvärdesmodell. En risk 
uppstår när det finns en föroreningskälla som kan spridas till ett skyddsobjekt, som påverkas 
negativt av spridningen. Saknas förorening eller skyddsobjekt uppstår ingen risk. 

8.1 Konceptuell modell 

Föroreningskällor, spridnings- och exponeringsvägar samt skyddsobjekt för Torp 1:127 
sammanfattas i en konceptuell modell nedan.  

 



§57/22 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 - KS 2017/255-12 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 : Bilaga 3. Miljöteknisk markundersökning av fastigheten Torp 1_ID9523

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Frövi Rapport  

Miljöteknisk markundersökning av fastigheten Torp 1:127 Datum: 2018-10-09 

 Uppdragsnr: 413375 

 Dokumentnr: 9523-18 

 

9 (13) 

Tabell 3. Sammanfattande konceptionell modell för Torp 1:127. 

Förorenings 
källor 

Spridnings- 
mekanismer 

Exponerings-
vägar 

Skyddsobjekt 

   Människor Miljö Naturresurser 

Förorening av 
bly, kvicksilver, 
PAH M och PAH 
H i jord 

Utlakning till yt- 
och grundvatten 

 

Spridning via 
grundvatten 

 

Luftburen 
spridning inom 
området 
(damning) 

 

Upptag av växter 

Hudkontakt med 
jord eller damm 

 

Intag av jord 

 

Inandning av 
damm 

 

Inandning av 
ånga 

 

Intag av växter 

Barn och vuxna 
som vistas inom 
området 

Markekosystem Ytvatten 

8.1.1 Föroreningskällor 

I sju provpunkter (se bilaga 1) påträffades PAH i halter överstigande Naturvårdsverkets 
riktvärde för KM. PAH:er är ett ämne som enligt Naturvårdsverket (1999) bedöms vara en 
förorening med mycket hög farlighet.  

Då halterna i provpunkt Torp 3 och Torp 15 är över tio gånger över riktvärdet (PAH-H) 
bedöms tillståndet vara mycket allvarligt. Halten av PAH-H i dessa provpunkter bedöms 
enligt Naturvårdsverket (1999) ha mycket stor påverkad av en punktkälla. Halternas 
överstigande riktvärdet för KM i övriga provpunkter anses ha trolig påverkan av punktkälla 
och tillståndet vara måttligt allvarligt enligt samma bedömningsgrunder.  

Källan till noterad PAH-förekomst kan ej härledas till någon specifik aktivitet på området. 
Inga övriga analyserade ämnen har noterats i halter över KM. 

PAH finns naturligt i kol och råolja samt bildas och emitteras vid ofullständig förbränning av 
organiskt material. Den historiska utredningen visar inte på några direkta källor PAH-
förekomsten, därmed kan det inte uteslutas att området är utfyllt med förorenat fyllnads-
material eller att organiskt material som förbränts på området, tex. genom majbrasor eller 
större bränder inom sågverksområdet.  

8.1.2 Skyddsobjekt 

Markanvändning inom området kan likställas som känslig markanvändning då området idag 
används som rekreationsområde och den framtida markanvändningen kommer vara 
bostadsområde. Exponerande grupper antas vara vuxna och barn, med en vistelsetid på 
området 24 timmar per dygn.  

Det sker inget uttag av grundvatten inom undersökningsområdet men i närområdet ca 75 m 
öster om undersökningsområdet finns en samfällig vattentäkt (SGU, 2017c). Grundvattnet 
bedöms därför ha ett skyddsvärde. Närmsta ytvatten är Väringen (0 meter). 
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Då Torp 1:127 är tilltänkt att användas som bostadsområde ställs krav på att marken ska 
kunna stödja etablering av växtlighet och djurliv. Markmiljösystemet är ett komplext system 
som påverkas av många faktorer. Tillgången på vatten, syre, kol, kväve och jordens 
packningsgrad är exempel på parametrar som påverkar det markekologiska ekosystemet. 
Föroreningar kan även påverka de marklevande organismerna. Inom ett bostadsområde och 
framförallt där grönområden ska anläggas är den övre markprofilens skyddsvärde högst. 
Marksystemets aktivitet sjunker med djupet i markprofilen och därmed dess skyddsvärde. 

8.1.3 Spridningsvägar 

Spridning av PAH kan ske genom infiltrering och utlakning via regn- och smältvatten till 
grundvattenmagasinet eller via ytvattenavrinning direkt till sjön Väringen. Då de ytliga 
jordlagren (0-0,5 meter) i området utgörs av fyllnadsmassor av sten, grus, sand/silt har en 
strömningshastighet av vatten på mer än 1000 m/år (ref) är spridningsförutsättningen för 
föroreningen stor. Detta betyder att ytvatten snabbt kan föra med sig föroreningen ner till 
grundvattnet och vidare till ytvattnet Väringen.  

Spridningsriktningen för grundvattnet bedöms generellt vara mot Väringen. Vid 
markundersökningen påträffades inget grundvatten, men marken var fuktig. Med tanke på 
sjön Väringen närhet bedöms grundvattnet ligga ytligt (på minst 1-1,5 meter). 

8.2 Styrande miljö- och hälsorisker 

Inom ramen för den översiktliga markundersökningen är de föroreningar som påvisats 
överskridande Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM ämnena PAH-M och PAH-H. 
Halten i provpunkterna Torp 3 och Torp 15 överskrider även riktvärdet för Naturvårdsverkets 
generella riktvärde för markanvändningen MKM.  

I tabell 5 och 6 nedan redovisas uppmätta maxhalter och medelvärde inom Torp 1:127 och 
envägskoncentrationerna för Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig 
markanvändning. För både PAH M och PAH H är hälsorisken styrande för riktvärdet. Av 
tabell 5 framgår att noterade halter av PAH (PAH-M och PAH-H) även överstiger det 
miljöriskbaserade riktvärdet för skydd av markmiljö och skydd av grundvatten i en punkt. 

Tabell 4. Envägskoncentrationer för Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). 
Styrande parameter för riktvärdet har markerats med mörkare understrykning. Överstigande 
envägskoncentrationer inom undersökningsområdet har markerats med fet stil. 

Ämne 
Högst uppmätta  

halt 

Skydd av 
människors 

hälsa 

Skydd av 
markmiljö 

Skydd av 
grundvatten 

Skydd av 
ytvatten 

Kvicksilver 0,7 0,25 5 2,2 2,4 

Bly 332 52 200 130 3600 

PAH-M 45 3,3 10 16 110 

PAH-H 48 1,1 2,5 5,3 150 



§57/22 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 - KS 2017/255-12 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 : Bilaga 3. Miljöteknisk markundersökning av fastigheten Torp 1_ID9523

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Frövi Rapport  

Miljöteknisk markundersökning av fastigheten Torp 1:127 Datum: 2018-10-09 

 Uppdragsnr: 413375 

 Dokumentnr: 9523-18 

 

11 (13) 

Tabell 5. Exponeringsvägar för påträffade föroreningar vid humanexponering. De styrande exponeringsvägarna 
har markerats med mörkare understrykning. Exponering som överskrids vid maxhalt har markerats med fet stil. 

Ämne 
Intag av 

jord 
Hudkontakt 
jord/damm  

Inandning 
damm 

Inandning 
ånga  

Intag av 
dricksvatten 

Intag av 
växter 

Kvicksilver 5,8 210 2100 0,45 0,76 5,8 

Bly 88 3200 5300 Beaktas ej 270 270 

PAH-M 330 540 320 3,9 110 34 

PAH-H 6,6 11 32 820 28 1,7 

Av tabell 6 ovan framgår att risk för negativ påverkan på människors hälsa inte uteslutas vid: 

• intag av jord (bly och PAH-H) 
• hudkontakt med jord och damm (PAH-H)  
• inandning damm (PAH-H) 
• inandning av ånga (kvicksilver och PAH-M) 
• intag av dricksvatten (bly och PAH-M) 
• intag av växter (bly, PAH-M och PAH-H). 

8.3 Samlad riskbedömning  

PAH har noterats i halter över Naturvårdsverkets riktvärde för KM i sju av 19 provpunkter. I 
en provpunkt påträffas även bly och kvicksilver i halter över riktvärdet för KM. 

Risken med påträffade föroreningar bedöms utifrån resultatet från markundersökningen som 
stor.  

Risk för negativ påverkan på människors hälsa kan inte uteslutas. Exponeringsvägen intag av 
dricksvatten beaktas ej, då det i dagsläget inte planeras uttag av vatten och närliggande 
bostäder har kommunalt dricksvatten. Vid eventuell exploatering av bostäder kommer nya 
jordmassor att tillföras eventuella planteringar och grönytor och risken för direktkontakt 
(intag av jord, hudkontakt med jord och inandning av damm) med föroreningarna minskar. 
Detsamma gäller för exponeringsvägen för intag av växter vid exploatering av bostäder. Vid 
exploatering till bostadsmark kan dock exponering via inandning av damm och hudkontakt av 
damm/jord uteslutas. Flyktiga föroreningar (kvicksilver PAH-M) har påvisats i förhöjda halter 
i undersökningsområdet varför exponering via inandning av ånga i planerade byggnader inte 
kan uteslutas. 

Då grundvattenytan bedöms vara nära den uppmätta föroreningen finns risk för spridning av 
föroreningarna till grundvattnet. Uppmätta halter i jorden bedöms dock inte utgöra en risk för 
intilliggande ytvatten, då vattenvolymen i Väringen bedöms vara stor i förhållande till 
påträffad förorening. 

Lokal påverkan av bly, PAH M och PAH H på markmiljön kan inte uteslutas. Markmiljön är 
ett komplext system som påverkas av många faktorer. Tillgången till vatten, syre, kol, kväve 
och jordens packningsgrad är exempel på parametrar som påverkar de levande organismerna. 
Vid en framtida exploatering till bostäder kommer sannolikt ny jord tillföras områden där 
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planeringar ska uppföras och denna jord kommer då upprätthålla ett fungerande 
markekosystem. Ett fungerande markekosystem kommer därmed erhållas på de områden där 
det önskas. 

8.4 Osäkerheter 

Då grundvatten inte analyserats i denna översiktliga markundersökning finns risk för att 
föroreningarna finns i grundvattnet.  

Provpunkternas storlek är små i förhållande till hela ytan, detta innebär att stora områden inte 
blivit provtagna. Därav finns det stora osäkerheter om halterna representerar en maximal eller 
minimal halt. 

Prov från provpunkterna har tagits ut halvmetersvis och endast vissa intervaller har skickats in 
för analyser. Därav har inte föroreningarna blivit bestämda eller avgränsade i djupled. Både 
högre och lägre halter av föroreningarna kan påträffas på andra djup än de analyserade. 

9 Slutsatser och rekommendationer 

I undersökningsområdet påträffas halter av bly, kvicksilver, PAH-M och PAH-H i halter 
överstigande det generella riktvärdet för KM. Utifrån utförd riskbedömning innebär halterna i 
dagsläget risk för människors hälsa, miljö (markmiljö) och naturresurser (grundvatten) om 
inga åtgärder tas. Halterna kan innebära att risk för människors hälsa inte kan uteslutas via 
exponeringsvägarna intag av jord, hudkontakt med jord/damm, inandning av damm och ånga 
samt intag av växter.  

För att säkra barn och vuxna vid planerad markanvändning behöver åtgärder utföras för att 
reducera föroreningarna och utesluta risk för människors hälsa samt skydd av markmiljö och 
grundvatten.  

Enligt 10 kap. 11 § miljöbalken ska den som äger eller brukar en fastighet genast underrätta 
tillsynsmyndigheten vid påträffande av en förorening. DGE rekommenderar därför att skicka 
in denna rapport till aktuell tillsynsmyndighet. 

Referenser  
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Bilaga 2
Fältprotokoll, jord

Uppdragsnr: 413375

Dokumentnr: 

Metod: Provgropsgrävning

Provtagare: KRM

Datum: 2018-05-03

Fältnoteringar

Jordart

0-100 sagrSt Stora stenar

100-150 le/sagrSt lera börjar blandas in

150-200 Le

0-50 sagrSt Plåtskrot och tegel

50-140 sagrSt lera börjar blandas in vid ca 1m

140-200 Le

0-150 sagrSt Stora stenar

150-200 Le

0-50 stgrSa

50-80 siLe

80 Stopp berg eller stor sten

0-150 St

0-155 sagrSt

155-200 Le

0-20 saLe/leSa Mull

20-100 St (leSa) Takpapp, tegel, metallskrot

100 Prov endast till 1m pga stora stenar

0-20 saLe/leSa Mull

20-150 St (leSa) Takpapp, tegel, metallskrot

0-20 saLe/leSa Mull

20-160 St (leSa) Rep, tegel, metallskrot

100 Prov endast till 1m pga stora stenar

0-20 saLe/leSa Mull

20-160 St (leSa) Rep, tegel, metallskrot

160-200 Le

0-120 Mull Gyttja med gamla växtdelar och vass

120-200 Le

0-110 (gr)Sa

110-200 Le

Torp 18

Torp 19

Torp 15

Torp 14

Prov-ID 

(cm u my)
Övrigt

Torp 6

Torp 8

Torp 7

Torp 9

Torp 10

Torp 11

Torp 12

 Torp 13

Stora stenar. Kunde inte gräva djupare pga ras av stora 

stenar

Mer lera än tidigare provpunkter. Vid 110-130 svart lager

1 (7)
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Bilaga 2
Fältprotokoll, jord

Uppdragsnr: 413375

Dokumentnr: 

Metod: Provgropsgrävning

Provtagare: KRM

Datum: 2018-05-03

Prov-ID Fältnoteringar Övrigt

Jordart

Torp 20

0-100 (gr)Sa

100-110 stgrSa

110-200 Le

Torp 21

0-130 legrSa Stora stenar

130-200 le

2 (7)
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Analysresultat 

Tabell 1. Analysresultat för metaller och oljekolväten i jord jämförda med Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre 
känslig markanvändning (MKM) (Naturvårdsverket, 2016) samt farligt avfall (FA) (Avfall Sverige, 2007). Samtliga halter är angivna i mg/kg TS. Fetmarkerad halt 
överstiger laboratoriets rapporteringsgräns. Färgmarkerad halt överstiger riktvärde.  

Ämne KM MKM FA 
Torp 1  
(0-0,35) 

Torp 2 
 (0-0,5) 

Torp 3  
(0-0,5) 

Torp 4  
(0-0,5) 

Torp 5 
(0-0,5) 

Torp 6 
(0-0,5) 

Torp 6 
(0,5-1) 

Torp 7 
(0,5-1) 

Torp 8 
(0-0,5) 

Torp 8 
(1-1,5) 

As 10 25 1 000 1,2 1,3 2,8 3,7 2,6 - - 1,67 - 0,6 

Ba 200 300 10 000 16 56 80 103 57 - - 48 - 24 

Cd 0,5 15 1 000 0,1 <0,1 0,2 0,2 0,1 - - 0,1 - <0,1 

Co 15 35 2 500 2,8 4,4 7,2 7,9 6,0 - - 4,1 - 3,3 

Cr 80 150 10 000 9 16 21 23 16 - - 8 - 7 

Cu 80 200 2 500 9 14 20 25 12 - - 13 - 5 

Hg 0,25 2,5 1 000 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 - - <0,2 - <0,2 

Ni 40 120 1 000 5 8 13 14 10 - - 5 - 5 

Pb 50 400 2 500 28 15 21 20 15 - - 14 - 8 

V 100 200 10 000 10 22 25 27 21 - - 15 - 12 

Zn 250 500 2 500 39 31 69 81 50 - - 81 - 24 

PAH, summa L 3 15 1 000 <0,15 <0,15 1,9 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 - 

PAH, summa M 3,5 20 100 <0,25 <0,25 45 1,5 <0,25 0,43 0,25 1,2 0,39 - 

PAH, summa H 1 10 100 0,1 <0,3 48 2,4 0,1 0,54 0,17 1,4 0,44 - 
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Tabell 2. Analysresultat för metaller och oljekolväten i jord jämförda med Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre 
känslig markanvändning (MKM) (Naturvårdsverket, 2016) samt farligt avfall (FA) (Avfall Sverige, 2007). Samtliga halter är angivna i mg/kg TS. Fetmarkerad halt 
överstiger laboratoriets rapporteringsgräns. Färgmarkerad halt överstiger riktvärde. 

Ämne KM MKM FA 
Torp 9 
(0-0,5) 

Torp 9 
(0,5-1) 

Torp 10  
(0,5-1) 

Torp 11 
(0-0,5) 

Torp 11 
(0,5-1) 

Torp 12 
(0-0,5) 

Torp 12 
(1-1,5) 

Torp 13 
(0,5-1) 

Torp 14 
(0,5-1) 

Torp 15 
(0-0,5) 

As 10 25 1 000 - 1,7 - - 3,5 - 1,0 - - - 

Ba 200 300 10 000 - 46,5 - - 77 - 36 - - - 

Cd 0,5 15 1 000 - 0,1 - - 0,2 - <0,1 - - - 

Co 15 35 2 500 - 5,6 - - 9 - 4 - - - 

Cr 80 150 10 000 - 15 - - 25 - 11 - - - 

Cu 80 200 2 500 - 20 - - 18 - 7 - - - 

Hg 0,25 2,5 1 000 - <0,2 - - <0,2 - <0,2 - - - 

Ni 40 120 1 000 - 8 - - 16 - 5 - - - 

Pb 50 400 2 500 - 12 - - 28,4 - 10,5 - - - 

V 100 200 10 000 - 20 - - 33 - 17 - - - 

Zn 250 500 2 500 - 49 - - 73 - 36 - - - 

PAH, summa L 3 15 1 000 <0,15 - <0,15 <0,15  <0,15  <0,15 <0,15 0,64 

PAH, summa M 3,5 20 100 0,36 - <0,25 0,43  0,39  1 <0,25 26 

PAH, summa H 1 10 100 0,52 - 0,052 0,5  0,75  1,1 1,3 29 

 

 

 

 

 



§57/22 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 - KS 2017/255-12 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 : Bilaga 3. Miljöteknisk markundersökning av fastigheten Torp 1_ID9523

 Datum: 2018-10-04 

Uppdragsnr: 413375 

Dokumentnr:  9523-18 

Bilaga: 3 

 

3 (3) 

Tabell 3. Analysresultat för metaller och oljekolväten i jord jämförda med Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre 
känslig markanvändning (MKM) (Naturvårdsverket, 2016) samt farligt avfall (FA) (Avfall Sverige, 2007). Samtliga halter är angivna i mg/kg TS. Fetmarkerad halt 
överstiger laboratoriets rapporteringsgräns. Färgmarkerad halt överstiger riktvärde. 

Ämne KM MKM FA 
Torp 15 
(0,5-1) 

Torp 18 
(0-0,5) 

Torp 18 
(1-1,5) 

Torp 19 
(0-0,5) 

Torp 19 
(1-1,5) 

Torp 20 
(0-0,5) 

Torp 20 
(0,5-1) 

Torp 21 
(0-0,5) 

Torp 21 
(1-1,5) 

As 10 25 1 000 2,7 - 3,1 - 0,7 - 1,4 - 2,4 

Ba 200 300 10 000 142 - 87 - 19 - 29 - 166 

Cd 0,5 15 1 000 0,2 - 0,1 - <0,1 - <0,1 - <0,1 

Co 15 35 2 500 6 - 6 - 4 - 4 - 5 

Cr 80 150 10 000 18 - 31 - 8 - 12 - 40 

Cu 80 200 2 500 25 - 21 - 9 - 9 - 18 

Hg 0,25 2,5 1 000 0,7 - <0,2 - <0,2 - <0,2 - <0,2 

Ni 40 120 1 000 9 - 14 - 6 - 6 - 16 

Pb 50 400 2 500 332 - 26,7 - 8,96 - 10,1 - 30,1 

V 100 200 10 000 21 - 37 - 13 - 15 - 27 

Zn 250 500 2 500 139 - 50 - 30 - 26 - 41 

PAH, summa L 3 15 1 000 - <0,15 - <0,15 - <0,15 - <0,15 - 

PAH, summa M 3,5 20 100 - 1,8 - <0,25 - <0,25 - <0,25 - 

PAH, summa H 1 10 100 - 1,8 - <0,25 - <0,25 - <0,25 - 
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Ankomstdatum 2018-09-05 DGE Mark & Miljö AB
Utfärdad 2018-09-07 Kristina Mjöfors

Kungsgatan 16
753 32 Uppsala
Sweden

Projekt 413375

Analys: MS1-JM

Er beteckning Torp 7
0,5-1

Labnummer U11499170
Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS 90.9 2.0 % 1 V TV
As 1.66 0.48 mg/kg TS 2 H SVS
Ba 47.7 11.0 mg/kg TS 2 H SVS
Cd 0.112 0.029 mg/kg TS 2 H SVS
Co 4.11 1.04 mg/kg TS 2 H SVS
Cr 8.32 1.65 mg/kg TS 2 H SVS
Cu 12.7 2.7 mg/kg TS 2 H SVS
Hg <0.2 mg/kg TS 2 H SVS
Ni 5.65 1.52 mg/kg TS 2 H SVS
Pb 14.2 3.0 mg/kg TS 2 H SVS
V 15.2 3.3 mg/kg TS 2 H SVS
Zn 81.0 15.3 mg/kg TS 2 H SVS

Er beteckning Torp 8
1-1,5

Labnummer U11499171
Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS 91.2 2.0 % 1 V TV
As 0.622 0.238 mg/kg TS 2 H SVS
Ba 23.7 5.7 mg/kg TS 2 H SVS
Cd <0.1 mg/kg TS 2 H SVS
Co 3.31 0.80 mg/kg TS 2 H SVS
Cr 7.39 1.50 mg/kg TS 2 H SVS
Cu 4.91 1.03 mg/kg TS 2 H SVS
Hg <0.2 mg/kg TS 2 H SVS
Ni 5.03 1.33 mg/kg TS 2 H SVS
Pb 7.55 1.58 mg/kg TS 2 H SVS
V 12.1 2.6 mg/kg TS 2 H SVS
Zn 23.9 4.6 mg/kg TS 2 H SVS

   Huimin Chen
2018.09.07 16:24:51

   ALS Scandinavia AB
Client Service 
huimin.chen@alsglobal.com
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Er beteckning Torp 9
0,5-1

Labnummer U11499172
Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS 86.6 2.0 % 1 V TV
As 1.71 0.50 mg/kg TS 2 H SVS
Ba 46.5 10.9 mg/kg TS 2 H SVS
Cd 0.0975 0.0252 mg/kg TS 2 H SVS
Co 5.63 1.48 mg/kg TS 2 H SVS
Cr 14.8 3.1 mg/kg TS 2 H SVS
Cu 20.4 4.4 mg/kg TS 2 H SVS
Hg <0.2 mg/kg TS 2 H SVS
Ni 8.35 2.18 mg/kg TS 2 H SVS
Pb 11.8 2.5 mg/kg TS 2 H SVS
V 19.5 4.1 mg/kg TS 2 H SVS
Zn 48.6 9.1 mg/kg TS 2 H SVS

Er beteckning Torp 11
0,5-1

Labnummer U11499173
Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS 84.4 2.0 % 1 V TV
As 3.53 1.01 mg/kg TS 2 H SVS
Ba 76.6 17.7 mg/kg TS 2 H SVS
Cd 0.152 0.040 mg/kg TS 2 H SVS
Co 8.90 2.17 mg/kg TS 2 H SVS
Cr 25.3 5.1 mg/kg TS 2 H SVS
Cu 17.8 3.9 mg/kg TS 2 H SVS
Hg <0.2 mg/kg TS 2 H SVS
Ni 15.5 4.1 mg/kg TS 2 H SVS
Pb 28.4 5.9 mg/kg TS 2 H SVS
V 33.3 7.4 mg/kg TS 2 H SVS
Zn 72.6 14.0 mg/kg TS 2 H SVS

Er beteckning Torp 12
1-1,5

Labnummer U11499174
Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS 85.8 2.0 % 1 V TV
As 0.961 0.297 mg/kg TS 2 H SVS
Ba 35.8 9.1 mg/kg TS 2 H SVS
Cd <0.1 mg/kg TS 2 H SVS
Co 3.65 0.89 mg/kg TS 2 H SVS
Cr 11.1 2.2 mg/kg TS 2 H SVS
Cu 7.01 1.48 mg/kg TS 2 H SVS
Hg <0.2 mg/kg TS 2 H SVS
Ni 5.23 1.37 mg/kg TS 2 H SVS
Pb 10.5 2.2 mg/kg TS 2 H SVS
V 16.9 3.7 mg/kg TS 2 H SVS

   Huimin Chen
2018.09.07 16:24:51

   ALS Scandinavia AB
Client Service 
huimin.chen@alsglobal.com
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Er beteckning Torp 12
1-1,5

Labnummer U11499174
Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
Zn 35.6 6.9 mg/kg TS 2 H SVS

Er beteckning Torp 15
0,5-1

Labnummer U11499175
Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS 78.3 2.0 % 1 V TV
As 2.73 0.82 mg/kg TS 2 H SVS
Ba 142 33 mg/kg TS 2 H SVS
Cd 0.194 0.049 mg/kg TS 2 H SVS
Co 6.04 1.49 mg/kg TS 2 H SVS
Cr 17.8 3.5 mg/kg TS 2 H SVS
Cu 24.7 5.4 mg/kg TS 2 H SVS
Hg 0.663 0.203 mg/kg TS 2 H SVS
Ni 9.29 2.44 mg/kg TS 2 H SVS
Pb 332 69 mg/kg TS 2 H SVS
V 20.8 4.4 mg/kg TS 2 H SVS
Zn 139 27 mg/kg TS 2 H SVS

Er beteckning Torp 18
1-1,5

Labnummer U11499176
Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS 64.6 2.0 % 1 V TV
As 3.11 0.89 mg/kg TS 2 H SVS
Ba 87.1 20.1 mg/kg TS 2 H SVS
Cd 0.136 0.034 mg/kg TS 2 H SVS
Co 6.35 1.73 mg/kg TS 2 H SVS
Cr 30.6 6.1 mg/kg TS 2 H SVS
Cu 20.9 4.5 mg/kg TS 2 H SVS
Hg <0.2 mg/kg TS 2 H SVS
Ni 13.9 3.6 mg/kg TS 2 H SVS
Pb 26.7 5.7 mg/kg TS 2 H SVS
V 37.2 8.0 mg/kg TS 2 H SVS
Zn 50.4 9.5 mg/kg TS 2 H SVS

   Huimin Chen
2018.09.07 16:24:51
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Er beteckning Torp 19
1-1,5

Labnummer U11499177
Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS 89.8 2.0 % 1 V TV
As 0.715 0.241 mg/kg TS 2 H SVS
Ba 18.5 4.2 mg/kg TS 2 H SVS
Cd <0.1 mg/kg TS 2 H SVS
Co 3.54 0.87 mg/kg TS 2 H SVS
Cr 8.37 1.73 mg/kg TS 2 H SVS
Cu 9.47 2.01 mg/kg TS 2 H SVS
Hg <0.2 mg/kg TS 2 H SVS
Ni 5.52 1.45 mg/kg TS 2 H SVS
Pb 8.96 1.87 mg/kg TS 2 H SVS
V 12.6 2.8 mg/kg TS 2 H SVS
Zn 30.0 5.6 mg/kg TS 2 H SVS

Er beteckning Torp 20
0,5-1

Labnummer U11499178
Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS 77.6 2.0 % 1 V TV
As 1.43 0.43 mg/kg TS 2 H SVS
Ba 28.6 6.7 mg/kg TS 2 H SVS
Cd <0.1 mg/kg TS 2 H SVS
Co 3.64 0.88 mg/kg TS 2 H SVS
Cr 11.7 2.3 mg/kg TS 2 H SVS
Cu 8.82 1.88 mg/kg TS 2 H SVS
Hg <0.2 mg/kg TS 2 H SVS
Ni 5.99 1.64 mg/kg TS 2 H SVS
Pb 10.1 2.2 mg/kg TS 2 H SVS
V 15.3 3.2 mg/kg TS 2 H SVS
Zn 26.0 4.9 mg/kg TS 2 H SVS

Er beteckning Torp 21
1-1,5

Labnummer U11499179
Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS 62.0 2.0 % 1 V TV
As 2.35 0.66 mg/kg TS 2 H SVS
Ba 166 39 mg/kg TS 2 H SVS
Cd <0.1 mg/kg TS 2 H SVS
Co 5.40 1.33 mg/kg TS 2 H SVS
Cr 39.7 7.8 mg/kg TS 2 H SVS
Cu 17.5 3.9 mg/kg TS 2 H SVS
Hg <0.2 mg/kg TS 2 H SVS
Ni 15.5 4.1 mg/kg TS 2 H SVS
Pb 30.1 6.2 mg/kg TS 2 H SVS
V 27.0 5.9 mg/kg TS 2 H SVS

   Huimin Chen
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Er beteckning Torp 21
1-1,5

Labnummer U11499179
Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
Zn 40.6 8.0 mg/kg TS 2 H SVS

Metod
1 Analys enligt SS 02 81 13-1 Torrsubstansbestämning.

2 Provet har torkats vid 105°C enligt svensk standard SS028113. Analysprovet har torkats vid 50°C och elementhalterna
TS-korrigerats. Upplösning har skett i mikrovågsugn med 5 ml konc. HNO3 + 0.5 ml H2O2.

Analysprovet har siktats genom en 2 mm siktduk.

Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO 17294-1, 2 (mod) samt EPA-metod 200.8 (mod).
Analys med ICP-AES har skett enligt SS EN ISO 11885 (mod) samt EPA-metod 200.7 (mod).

Notera att rapporteringsgränser kan påverkas om det t.ex. finns behov av extra spädning pga provmatrisen men även
om provmängden är begränsad.

Godkännare
SVS Svetlana Senioukh

TV Tiina Vikeväinen

Utf1

H ICP-SFMS

V Våtkemi

* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se

Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.

1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).

   Huimin Chen
2018.09.07 16:24:51

   ALS Scandinavia AB
Client Service 
huimin.chen@alsglobal.com
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Ankomstdatum 2018-05-08 DGE Mark & Miljö AB
Utfärdad 2018-05-14 Kristina Mjöfors

Kungsgatan 16
753 32 Uppsala
Sweden

Projekt BMB Frövi
Bestnr 413375

Analys av fast prov

Er beteckning Torp6
(0-0,5)

Provtagare Kristina Mjöfors
Provtagningsdatum 2018-05-03

Labnummer O11003060
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C 83.1 % 1 O JOHE
naftalen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
acenaften <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
fluoren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
fenantren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
antracen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
fluoranten 0.13 0.036 mg/kg TS 2 J MASU
pyren 0.12 0.034 mg/kg TS 2 J MASU
bens(a)antracen <0.05 mg/kg TS 2 J MASU
krysen 0.084 0.024 mg/kg TS 2 J MASU
bens(b)fluoranten 0.085 0.025 mg/kg TS 2 J MASU
bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 2 J MASU
bens(a)pyren <0.05 mg/kg TS 2 J MASU
dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 2 J MASU
benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 2 J MASU
PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 2 D MASU
PAH, summa cancerogena * 0.17 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa övriga * 0.25 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa L * <0.15 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa M * 0.25 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa H * 0.17 mg/kg TS 2 N MASU

   Sture Grägg
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Er beteckning Torp6
(0,5-1)

Provtagare Kristina Mjöfors
Provtagningsdatum 2018-05-03

Labnummer O11003061
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C 84.7 % 1 O JOHE
naftalen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
acenaften <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
fluoren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
fenantren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
antracen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
fluoranten 0.23 0.064 mg/kg TS 2 J MASU
pyren 0.20 0.056 mg/kg TS 2 J MASU
bens(a)antracen 0.064 0.018 mg/kg TS 2 J MASU
krysen 0.12 0.034 mg/kg TS 2 J MASU
bens(b)fluoranten 0.14 0.041 mg/kg TS 2 J MASU
bens(k)fluoranten 0.069 0.021 mg/kg TS 2 J MASU
bens(a)pyren 0.069 0.022 mg/kg TS 2 J MASU
dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 2 J MASU
benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
indeno(123cd)pyren 0.074 0.025 mg/kg TS 2 J MASU
PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 2 D MASU
PAH, summa cancerogena * 0.54 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa övriga * 0.43 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa L * <0.15 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa M * 0.43 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa H * 0.54 mg/kg TS 2 N MASU

   Sture Grägg
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Er beteckning Torp7
(0,5-1)

Provtagare Kristina Mjöfors
Provtagningsdatum 2018-05-03

Labnummer O11003062
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C 89.0 % 1 O JOHE
naftalen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
acenaften <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
fluoren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
fenantren 0.19 0.053 mg/kg TS 2 J MASU
antracen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
fluoranten 0.57 0.16 mg/kg TS 2 J MASU
pyren 0.45 0.13 mg/kg TS 2 J MASU
bens(a)antracen 0.17 0.048 mg/kg TS 2 J MASU
krysen 0.28 0.078 mg/kg TS 2 J MASU
bens(b)fluoranten 0.29 0.084 mg/kg TS 2 J MASU
bens(k)fluoranten 0.15 0.046 mg/kg TS 2 J MASU
bens(a)pyren 0.19 0.061 mg/kg TS 2 J MASU
dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 2 J MASU
benso(ghi)perylen 0.13 0.040 mg/kg TS 2 J MASU
indeno(123cd)pyren 0.14 0.048 mg/kg TS 2 J MASU
PAH, summa 16 2.6 mg/kg TS 2 D MASU
PAH, summa cancerogena * 1.2 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa övriga * 1.3 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa L * <0.15 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa M * 1.2 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa H * 1.4 mg/kg TS 2 N MASU
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Er beteckning Torp8
(0-0,5)

Provtagare Kristina Mjöfors
Provtagningsdatum 2018-05-03

Labnummer O11003063
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C 88.2 % 1 O JOHE
naftalen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
acenaften <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
fluoren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
fenantren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
antracen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
fluoranten 0.20 0.056 mg/kg TS 2 J MASU
pyren 0.19 0.053 mg/kg TS 2 J MASU
bens(a)antracen 0.053 0.015 mg/kg TS 2 J MASU
krysen 0.11 0.031 mg/kg TS 2 J MASU
bens(b)fluoranten 0.10 0.029 mg/kg TS 2 J MASU
bens(k)fluoranten 0.065 0.020 mg/kg TS 2 J MASU
bens(a)pyren 0.054 0.017 mg/kg TS 2 J MASU
dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 2 J MASU
benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
indeno(123cd)pyren 0.053 0.018 mg/kg TS 2 J MASU
PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 2 D MASU
PAH, summa cancerogena * 0.44 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa övriga * 0.39 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa L * <0.15 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa M * 0.39 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa H * 0.44 mg/kg TS 2 N MASU
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Er beteckning Torp9
(0-0,5)

Provtagare Kristina Mjöfors
Provtagningsdatum 2018-05-03

Labnummer O11003064
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C 84.8 % 1 O JOHE
naftalen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
acenaften <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
fluoren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
fenantren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
antracen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
fluoranten 0.19 0.053 mg/kg TS 2 J MASU
pyren 0.17 0.048 mg/kg TS 2 J MASU
bens(a)antracen 0.077 0.022 mg/kg TS 2 J MASU
krysen 0.13 0.036 mg/kg TS 2 J MASU
bens(b)fluoranten 0.13 0.038 mg/kg TS 2 J MASU
bens(k)fluoranten 0.058 0.018 mg/kg TS 2 J MASU
bens(a)pyren 0.066 0.021 mg/kg TS 2 J MASU
dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 2 J MASU
benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
indeno(123cd)pyren 0.060 0.020 mg/kg TS 2 J MASU
PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 2 D MASU
PAH, summa cancerogena * 0.52 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa övriga * 0.36 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa L * <0.15 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa M * 0.36 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa H * 0.52 mg/kg TS 2 N MASU
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Er beteckning Torp10
(0,5-1)

Provtagare Kristina Mjöfors
Provtagningsdatum 2018-05-03

Labnummer O11003065
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C 85.8 % 1 O JOHE
naftalen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
acenaften <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
fluoren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
fenantren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
antracen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
pyren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
bens(a)antracen <0.05 mg/kg TS 2 J MASU
krysen <0.05 mg/kg TS 2 J MASU
bens(b)fluoranten 0.052 0.015 mg/kg TS 2 J MASU
bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 2 J MASU
bens(a)pyren <0.05 mg/kg TS 2 J MASU
dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 2 J MASU
benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 2 J MASU
PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 2 D MASU
PAH, summa cancerogena * 0.052 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa övriga * <0.5 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa L * <0.15 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa M * <0.25 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa H * 0.052 mg/kg TS 2 N MASU
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Er beteckning Torp11
(0-0,5)

Provtagare Kristina Mjöfors
Provtagningsdatum 2018-05-03

Labnummer O11003066
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C 87.2 % 1 O JOHE
naftalen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
acenaften <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
fluoren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
fenantren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
antracen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
fluoranten 0.23 0.064 mg/kg TS 2 J MASU
pyren 0.20 0.056 mg/kg TS 2 J MASU
bens(a)antracen 0.060 0.017 mg/kg TS 2 J MASU
krysen 0.13 0.036 mg/kg TS 2 J MASU
bens(b)fluoranten 0.12 0.035 mg/kg TS 2 J MASU
bens(k)fluoranten 0.066 0.020 mg/kg TS 2 J MASU
bens(a)pyren 0.066 0.021 mg/kg TS 2 J MASU
dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 2 J MASU
benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
indeno(123cd)pyren 0.056 0.019 mg/kg TS 2 J MASU
PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 2 D MASU
PAH, summa cancerogena * 0.50 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa övriga * 0.43 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa L * <0.15 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa M * 0.43 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa H * 0.50 mg/kg TS 2 N MASU
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Er beteckning Torp12
(0-0,5)

Provtagare Kristina Mjöfors
Provtagningsdatum 2018-05-03

Labnummer O11003067
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C 84.2 % 1 O JOHE
naftalen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
acenaften <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
fluoren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
fenantren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
antracen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
fluoranten 0.20 0.056 mg/kg TS 2 J MASU
pyren 0.19 0.053 mg/kg TS 2 J MASU
bens(a)antracen 0.095 0.027 mg/kg TS 2 J MASU
krysen 0.15 0.042 mg/kg TS 2 J MASU
bens(b)fluoranten 0.17 0.049 mg/kg TS 2 J MASU
bens(k)fluoranten 0.11 0.034 mg/kg TS 2 J MASU
bens(a)pyren 0.11 0.035 mg/kg TS 2 J MASU
dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 2 J MASU
benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
indeno(123cd)pyren 0.11 0.037 mg/kg TS 2 J MASU
PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 2 D MASU
PAH, summa cancerogena * 0.75 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa övriga * 0.39 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa L * <0.15 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa M * 0.39 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa H * 0.75 mg/kg TS 2 N MASU
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Er beteckning Torp13
(0,5-1)

Provtagare Kristina Mjöfors
Provtagningsdatum 2018-05-03

Labnummer O11003068
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C 79.2 % 1 O JOHE
naftalen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
acenaften <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
fluoren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
fenantren 0.12 0.034 mg/kg TS 2 J MASU
antracen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
fluoranten 0.49 0.14 mg/kg TS 2 J MASU
pyren 0.42 0.12 mg/kg TS 2 J MASU
bens(a)antracen 0.14 0.039 mg/kg TS 2 J MASU
krysen 0.23 0.064 mg/kg TS 2 J MASU
bens(b)fluoranten 0.23 0.067 mg/kg TS 2 J MASU
bens(k)fluoranten 0.11 0.034 mg/kg TS 2 J MASU
bens(a)pyren 0.14 0.045 mg/kg TS 2 J MASU
dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 2 J MASU
benso(ghi)perylen 0.10 0.031 mg/kg TS 2 J MASU
indeno(123cd)pyren 0.12 0.041 mg/kg TS 2 J MASU
PAH, summa 16 2.1 mg/kg TS 2 D MASU
PAH, summa cancerogena * 0.97 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa övriga * 1.1 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa L * <0.15 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa M * 1.0 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa H * 1.1 mg/kg TS 2 N MASU
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Er beteckning Torp14
(0,5-1)

Provtagare Kristina Mjöfors
Provtagningsdatum 2018-05-03

Labnummer O11003069
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C 78.5 % 1 O JOHE
naftalen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
acenaften <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
fluoren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
fenantren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
antracen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
pyren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
bens(a)antracen 0.068 0.019 mg/kg TS 2 J MASU
krysen 0.097 0.027 mg/kg TS 2 J MASU
bens(b)fluoranten 0.26 0.075 mg/kg TS 2 J MASU
bens(k)fluoranten 0.15 0.046 mg/kg TS 2 J MASU
bens(a)pyren 0.18 0.058 mg/kg TS 2 J MASU
dibens(ah)antracen 0.063 0.020 mg/kg TS 2 J MASU
benso(ghi)perylen 0.23 0.071 mg/kg TS 2 J MASU
indeno(123cd)pyren 0.23 0.078 mg/kg TS 2 J MASU
PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 2 D MASU
PAH, summa cancerogena * 1.0 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa övriga * 0.23 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa L * <0.15 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa M * <0.25 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa H * 1.3 mg/kg TS 2 N MASU
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Er beteckning Torp15
(0-0,5)

Provtagare Kristina Mjöfors
Provtagningsdatum 2018-05-03

Labnummer O11003070
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C 69.9 % 1 O JOHE
naftalen 0.12 0.044 mg/kg TS 2 J MASU
acenaftylen 0.52 0.14 mg/kg TS 2 J MASU
acenaften <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
fluoren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
fenantren 2.4 0.67 mg/kg TS 2 J MASU
antracen 1.1 0.31 mg/kg TS 2 J MASU
fluoranten 11 3.1 mg/kg TS 2 J MASU
pyren 11 3.1 mg/kg TS 2 J MASU
bens(a)antracen 4.4 1.2 mg/kg TS 2 J MASU
krysen 5.3 1.5 mg/kg TS 2 J MASU
bens(b)fluoranten 5.9 1.7 mg/kg TS 2 J MASU
bens(k)fluoranten 2.4 0.74 mg/kg TS 2 J MASU
bens(a)pyren 4.0 1.3 mg/kg TS 2 J MASU
dibens(ah)antracen 0.67 0.21 mg/kg TS 2 J MASU
benso(ghi)perylen 2.9 0.90 mg/kg TS 2 J MASU
indeno(123cd)pyren 3.0 1.0 mg/kg TS 2 J MASU
PAH, summa 16 55 mg/kg TS 2 D MASU
PAH, summa cancerogena * 26 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa övriga * 29 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa L * 0.64 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa M * 26 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa H * 29 mg/kg TS 2 N MASU
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Er beteckning Torp18
(0-0,5)

Provtagare Kristina Mjöfors
Provtagningsdatum 2018-05-03

Labnummer O11003072
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C 81.0 % 1 O JOHE
naftalen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
acenaften <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
fluoren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
fenantren 0.23 0.064 mg/kg TS 2 J MASU
antracen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
fluoranten 0.82 0.23 mg/kg TS 2 J MASU
pyren 0.71 0.20 mg/kg TS 2 J MASU
bens(a)antracen 0.21 0.059 mg/kg TS 2 J MASU
krysen 0.37 0.10 mg/kg TS 2 J MASU
bens(b)fluoranten 0.38 0.11 mg/kg TS 2 J MASU
bens(k)fluoranten 0.21 0.065 mg/kg TS 2 J MASU
bens(a)pyren 0.23 0.074 mg/kg TS 2 J MASU
dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 2 J MASU
benso(ghi)perylen 0.18 0.056 mg/kg TS 2 J MASU
indeno(123cd)pyren 0.19 0.065 mg/kg TS 2 J MASU
PAH, summa 16 3.5 mg/kg TS 2 D MASU
PAH, summa cancerogena * 1.6 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa övriga * 1.9 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa L * <0.15 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa M * 1.8 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa H * 1.8 mg/kg TS 2 N MASU
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Er beteckning Torp19
(0-0,5)

Provtagare Kristina Mjöfors
Provtagningsdatum 2018-05-03

Labnummer O11003073
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C 92.8 % 1 O JOHE
naftalen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
acenaften <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
fluoren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
fenantren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
antracen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
pyren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
bens(a)antracen <0.05 mg/kg TS 2 J MASU
krysen <0.05 mg/kg TS 2 J MASU
bens(b)fluoranten <0.05 mg/kg TS 2 J MASU
bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 2 J MASU
bens(a)pyren <0.05 mg/kg TS 2 J MASU
dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 2 J MASU
benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 2 J MASU
PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 2 D MASU
PAH, summa cancerogena * <0.2 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa övriga * <0.5 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa L * <0.15 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa M * <0.25 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa H * <0.25 mg/kg TS 2 N MASU
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Er beteckning Torp20
(0-0,5)

Provtagare Kristina Mjöfors
Provtagningsdatum 2018-05-03

Labnummer O11003074
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C 90.9 % 1 O JOHE
naftalen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
acenaften <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
fluoren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
fenantren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
antracen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
pyren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
bens(a)antracen <0.05 mg/kg TS 2 J MASU
krysen <0.05 mg/kg TS 2 J MASU
bens(b)fluoranten <0.05 mg/kg TS 2 J MASU
bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 2 J MASU
bens(a)pyren <0.05 mg/kg TS 2 J MASU
dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 2 J MASU
benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 2 J MASU
PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 2 D MASU
PAH, summa cancerogena * <0.2 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa övriga * <0.5 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa L * <0.15 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa M * <0.25 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa H * <0.25 mg/kg TS 2 N MASU
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Er beteckning Torp21
(0-0,5)

Provtagare Kristina Mjöfors
Provtagningsdatum 2018-05-03

Labnummer O11003075
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
TS_105°C 72.4 % 1 O JOHE
naftalen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
acenaften <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
fluoren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
fenantren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
antracen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
pyren <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
bens(a)antracen <0.05 mg/kg TS 2 J MASU
krysen <0.05 mg/kg TS 2 J MASU
bens(b)fluoranten <0.05 mg/kg TS 2 J MASU
bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 2 J MASU
bens(a)pyren <0.05 mg/kg TS 2 J MASU
dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 2 J MASU
benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 2 J MASU
indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 2 J MASU
PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 2 D MASU
PAH, summa cancerogena * <0.2 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa övriga * <0.5 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa L * <0.15 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa M * <0.25 mg/kg TS 2 N MASU
PAH, summa H * <0.25 mg/kg TS 2 N MASU
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.

Metod
1 Bestämning av torrsubstans enligt SS 028113 utg. 1

Provet torkas vid 105°C.

Mätosäkerhet (k=2): ±6%

Rev 2018-03-28

2 Paket OJ-1
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)
Mätning utförs med GCMS enligt metod baserad på SS EN ISO 18287:2008 utg. 1 mod. och intern instruktion TKI38.

PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen)
Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008.

Mätosäkerhet k=2
Enskilda PAH: ±27-37%

Rev 2017-02-27

Godkännare
JOHE Jonathan Hendrikx

MASU Mats Sundelin

Utf1

D För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

J För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

N För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

O För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För
ytterligare information kontakta laboratoriet.

1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).
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Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se

Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.
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Ritningar 
Benämning Typ Skala Datum 
G-10.1-001 Plan 1:600 2018-08-24 
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1 Objekt 

På uppdrag av Lindesbergs kommun har Sweco Civil AB utfört en geoteknisk 

undersökning inom Sjövallen del av fastigheten Torp 1:127 inför ny detaljplan. 

2 Syfte 

Undersökningen har utförts i syfte att översiktligt utreda rådande geotekniska 

förutsättningar avseende släntstabilitet samt möjliga stabilitetshöjande åtgärder inför 

detaljplan. 

Markteknisk undersökningsrapport syftar till att redovisa utförda fält- och 

laboratorieundersökningar, härledda värden för jordens materialparametrar och 

stabilitetsberäkningar. 

3 Underlag 

Underlag för undersökningen har varit: 

 Jordart- och jorddjupskarta från SGU 

 Aktsamhetsområdeskarta från SGU 

 Kartunderlag från aktuella ledningsägare 

 Skisser över planerad byggnation 

 Skiss över planområde 

 Översvämningsutredning upprättad av Sweco Environment AB, daterad 2018-02-

08 

4 Styrande dokument 

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997- 2 med tillhörande nationell bilaga. Styrande 

dokument för respektive arbetsmoment och metod anges i Tabell 1 – 4 nedan. 

 

Tabell 1. Styrande dokument - planering och redovisning 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering SS-EN 1997-2 

Fältutförande SS-EN ISO 22475-1 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 inkl komplettering 2013. 
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Tabell 2. Styrande dokument - geoteknisk fältundersökning 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Viktsondering (Vim) SIS-CEN ISO TS22476-10 

Spetstrycksondering (CPT) SS-EN ISO 22476-1 

Vingförsök (Vb) SGF Rapport 2:93 

Slagsondering (Slb) SGF Metodblad 2006-10-01 samt SGF Rapport 1:2013 

 
 
Tabell 3. Styrande dokument - provtagning 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Störd provtagning med 

skruvborr (Skr) 

SS-EN ISO 22475-1:2006 och SGF Rapport 1:2013 

Provtagningskategori B, kvalitetsklass 3-4 

 
 
Tabell 4. Styrande dokument - grundvattenundersökning 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Grundvattenrör (Rf) SS-EN ISO 22475-1 

 
 
Tabell 5. Styrande dokument - laboratorieundersökning 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Jordartsbenämning SS-EN ISO 14688-1+2 

Vattenkvot ISO/TS 17892-1 

Konflytgräns SS 027120 

 

5 Geoteknisk kategori 

Undersökningar har utförts för konstruktion tillhörande geoteknisk kategori 2. 

6 Befintliga förhållanden 

6.1 Topografi och ytbeskaffenhet 

Aktuellt undersökningsområde ligger beläget längs med Väringens norra strandkant. 

Området avgränsas av Järnvägsgatan samt bostadsbebyggelse i norr och 

Hinsebergsvägen i öster. Markytan inom området är huvudsakligen gräsbevuxen, se 

Figur 1.  

Nivåer för inmätta borrpunkter varierar mellan +32,6 och +35,2. 
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Figur 1. Översiktskarta över aktuellt undersökningsområde, markerat med rött. 

6.2 Befintliga anläggningar 

Inom områdets centrala del finns båtuppställningsplats med omgivande skogspartier. 

Från Järnvägsgatan går en grusad väg ned till båtuppställningsplatsen. Gc-vägar löper 

inom områdets centrala delar och avgränsar den västra delen av undersökningsområdet 

från befintlig bebyggelse. 

Markförlagda ledningar finns inom samt runt undersökningsområdet. Ledningars läge har 

tagits i beaktning innan fältundersökningen. 

6.3 Jordartskarta 

Enligt SGU:s jordartskarta, Figur 2, utgörs den ytliga jorden inom området till huvuddel av 

postglacial finlera med gyttjelera (eller lergyttja) vid småbåtshamnen. Inom den västra 

delen utgörs den ytliga jorden av morän och ytnära berg i områdets östra del. 
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Figur 2. Jordartskarta från SGU med svart markering över undersökningsområdet 

7 Geotekniska fältundersökningar 

7.1 Utförda undersökningar och positionering 

Fältundersökning har genomförts under perioden 28 februari – 3 maj 2018 under ledning 

av fältgeotekniker Andreas Durnell, Sweco Civil, med borrbandvagn av typ GM65 GT. 

Inmätning av borrpunkter har utförts av Sweco med GNSS-utrustning av typ Trimble R8. 

Inmätningen ansluter till koordinatsystem SWEREF 99 15 00 i plan och RH2000 i höjd. 

Inmätningen uppfyller kraven för geoteknisk mätklass B (1 m i plan, 0,1 m i höjd). 

Geoteknisk fältundersökning och inmätning av borrpunkter har utförts med omfattning 

enligt Tabell 6. 
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Tabell 6. Omfattning geoteknisk fältundersökning. 

Vim: viktsondering, CPT: spetstrycksondering, Slb: slagsondering, VB: vingförsök, Skr: skruvprovtagning, Gw-

rör: grundvattenrör 

8 Vattenförhållanden  

Två grundvattenrör (Rf) har installerats inom området, enligt  

Tabell 7. Väringens vattennivå är vid strandkant inmätt till nivå +32,5 vid 

undersökningstillfället.  

 
Tabell 7. Grundvattenmätningar 

Id Toppnivå Marknivå Uppmätt 

gv-nivå  

Djup under 

markytan [m] 

Datum 

GW18S02 +35,5 +34,5 +32,5 2 2018-03-07 

GW18S07 +36,2 +35,2 +33,2 2 2018-03-07 

 

9 Laboratorieundersökningar 

Rutinanalys på störda jordprover har utförts vid Swecos Geolab i Stockholm, se Bilaga 1. 

Rutinanalys omfattar jordartsbenämning och bestämning av vattenkvot, densitet och 

konflytgräns. 

  

ID Vim CPT Slb VB Skr Gw-rör X-koordinat Y-koordinat Z-koordinat 

18S01 
X      6594453,69 170088,58 32,82 

18S02 
 X    X 6594383,89 170239,05 34,48 

18S03 
 X   X  6594359,38 170226,26 32,80 

18S04 
  X  X  6594438,53 170422,47 33,78 

18S05 
 X X  X  6594391,83 170419,67 33,31 

18S06 
 X X    6594345,27 170419,86 33,23 

18S07 
 X X   X 6594431,93 170509,32 35,17 

18S08 
 X  X X  6594382,16 170495,60 33,64 

18S09 
 X X    6594326,79 170484,29 32,58 

18S10 
 X X    6594277,53 170604,45 32,73 

Ʃ 
1 8 6 1 4 2    
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10 Härledda värden 

Jordens tunghet väljs från rutinförsök samt som karaktäristiska värden ur tabeller i TK 

Geo 13 (Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner, TDOK 2013:0667). 

Odränerad skjuvhållfasthet i lera utvärderas från CPT-sonderingar med programmet 

Conrad version 3.1.1, se Bilaga 2, och genom vingförsök. Skjuvhållfastheten har 

korrigerats mot uppmätt konflytgräns ned till som mest 6,7 m under markytan. 

Friktionsvinkel utvärderas från CPT, enligt metoder i TR Geo 13 (Trafikverkets tekniska 

råd för geokonstruktioner, TDOK 2013:0668). 

Sammanställning av härledda värden redovisas i Figur 3 – Figur 4 nedan. 

 

 

Figur 3. Härledda värden - odränerad skjuvhållfasthet.  
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Figur 4. Härledda värden - friktionsvinkel. 
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Figur 5. Härledda värden - elasticitetsmodul  
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11 Värdering av undersökning 

Registrerat spetstryck i CPT-sonderingar vid punkterna 18S03, 18S08 och 18S09 har 

bedömts som orimligt låga, vilket innebär att utvärderad skjuvhållfasthet inte bedöms vara 

representativ. Punkterna redovisas enbart i plan- och sektionsritningar.  

I vingförsöket i punkt 18S08 har uppmätt sensitivitet vid nivå 6,5 m under mark bedömts 

som orimligt lågt. 
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C P T - sondering
Sjövallen
12703937

2018-08-24

2,00 m
2,00 m
5,86 m
1,90 m
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32,80 m
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Andreas Durnell
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Datum
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0,864
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C P T - sondering
Sjövallen
12703937

2018-08-24

Frövi, Lindesberg
18S03
2018-02-28

Projekt
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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C P T - sondering
Sjövallen
12703937

2018-08-24

2,00 m
2,00 m
8,66 m
1,90 m
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33,30 m

Cldc Hu
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Olja/fett
Andreas Durnell
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Projekt Plats
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Förborrningsdjup
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Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4545
2017-09-25
0,864
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000
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Datum

347,90
209,50

-138,40
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Nollvärden, kPa
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1,52
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0,59
0,58
0,49

Crust
Jordart

Anmärkning
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C P T - sondering
Sjövallen
12703937

2018-08-24

Frövi, Lindesberg
18S05
2018-02-28

Projekt
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NCSi
NC
NC
NC
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NC
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NCSi

16,8
34,4
36,7
39,7
43,0
46,2
49,3
52,4
55,1
57,8
60,6
63,3
66,0
69,1
72,3
75,4
78,5
81,6
84,6
87,6
90,6
93,5
96,5
99,6

102,7
105,6
108,6
111,8
115,0
118,1
121,3
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127,5
129,6
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16,8
33,9
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37,0
38,2
39,3
40,4
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41,8
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43,3
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0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

0 5 10 15 20 25 0 500 1000 0 500
Portryck u, uo, Du  (kPa)

0 2 4 6 0,00 0,05

Uo

Uo

Uo

Uo

DU

DU

DU

DU

DU

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

2,00 m
2,00 m
2,58 m
0,70 m

Portrycksparameter Bq

D
jup

(m
)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Sjövallen
12703937
Frövi, Lindesberg
18S06
2018-03-01

2018-08-24
\\sestofs010\PROJEKT\22184\12703937_Sjövallen\000_Sjövallen\13_BERAKNINGAR\G\CONRAD\18S06.cpw

0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
33,20 m

Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Olja/fett

Nova Geotech
Sond nr 4545

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)



§57/22 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 - KS 2017/255-12 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 : Bilaga 4. del 1 Geoteknisk undersökning Sweco MUR

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

0 2 4 6 8 10 12
Friktionsvinkel  (o)

x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu  (kPa)
30 40 50

o

o

o

x

x

x

Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
33,20 m
0,70 m
2,00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

2,00 m

Nova Geotech
Normal

D
jup

(m
)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Sjövallen
12703937
Frövi, Lindesberg
18S06
2018-03-01

2018-08-24\\sestofs010\PROJEKT\22184\12703937_Sjövallen\000_Sjövallen\13_BERAKNINGAR\G\CONRAD\18S06.cpw

 D

 Med

0 10 20 30 40 50 60 70
Modul  (MPa)

 F

 Sa

+

+

+

x
o
+

Svensk empiri
Lunne, överkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

0 100 200

x

x

x

Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

Emma Backteman
2018-08-24

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007



§57/22 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 - KS 2017/255-12 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 : Bilaga 4. del 1 Geoteknisk undersökning Sweco MUR

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

0 200 400 600
Effektivtryck  (kPa) Odränerad skjuvhållfasthet tfu  (kPa)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
33,20 m
0,70 m
2,00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

2,00 m

Nova Geotech
Normal

D
jup

(m
)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Sjövallen
12703937
Frövi, Lindesberg
18S06
2018-03-01

2018-08-24\\sestofs010\PROJEKT\22184\12703937_Sjövallen\000_Sjövallen\13_BERAKNINGAR\G\CONRAD\18S06.cpw

 D

 Med

 F

 Sa

Utvärderare
Datum för utvärdering

Emma Backteman
2018-08-24

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007



§57/22 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 - KS 2017/255-12 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 : Bilaga 4. del 1 Geoteknisk undersökning Sweco MUR

C P T - sondering
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Datum för utvärdering

Emma Backteman
2018-08-24

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
Sjövallen
12703937

2018-08-24

1,00 m
1,00 m
12,26 m
0,00 m
my
32,60 m

Cldc
Normal
Olja/fett
Andreas Durnell
Nova Geotech

Djup  (m)

Frövi, Lindesberg
18S09
2018-03-01

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4545
2017-09-25
0,864
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

0,00

Datum

274,80
281,80

7,00

123,10
122,80

-0,30

3,56
3,54

-0,02

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00

1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00

12,00

Densitet
(ton/m3)

1,80
1,72
1,60
1,38
1,58
1,52
1,56

0,58
0,58
0,95
0,59
0,58
0,49

Crust
Jordart

Anmärkning

\\sestofs010\PROJEKT\22184\12703937_Sjövallen\000_Sjövallen\13_BERAKNINGAR\G\CONRAD\18S09.cpw

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Sjövallen
12703937

2018-08-24

Frövi, Lindesberg
18S09
2018-03-01

Projekt

\\sestofs010\PROJEKT\22184\12703937_Sjövallen\000_Sjövallen\13_BERAKNINGAR\G\CONRAD\18S09.cpw

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60

Sida 1 av 1

1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,79

Crust
ej utv. pga ((qt-Svo)/S`vo) < 0
ej utv. pga ((qt-Svo)/S`vo) < 0
ej utv. pga ((qt-Svo)/S`vo) < 0
ej utv. pga ((qt-Svo)/S`vo) < 0
ej utv. pga ((qt-Svo)/S`vo) < 0
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl EL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl EL
Sa Med
Sa L
Sa L

Klassificering

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

8,8
19,3
22,7
26,1
29,5
32,8
36,1
39,2
42,4
45,5
48,7
51,8
54,5
57,2
59,9
62,6
65,3
68,4
71,5
74,6
77,7
80,8
83,8
86,8
89,8
92,8
95,7
98,8

101,9
104,9
108,0
111,0
114,2
117,3
120,5
123,6
126,7
129,9
133,0
136,2
139,3
142,4
145,6
148,7
151,9
155,0
158,1
161,3
164,4
167,6
170,7
173,8
177,3
180,9
184,3

svo

3,8
8,3
9,7

11,1
12,5
13,8
15,1
16,2
17,4
18,5
19,7
20,8
21,5
22,2
22,9
23,6
24,3
25,4
26,5
27,6
28,7
29,8
30,8
31,8
32,8
33,8
34,7
35,8
36,9
37,9
39,0
40,0
41,2
42,3
43,5
44,6
45,7
46,9
48,0
49,2
50,3
51,4
52,6
53,7
54,9
56,0
57,1
58,3
59,4
60,6
61,7
62,8
64,3
65,9
67,4

s'vo s'c

5,5
6,1
5,3
8,1
9,4
8,1
8,7
9,0
9,5

10,9
22,9
23,8
25,1
24,7
25,6
24,0
28,1
32,7
32,2
31,9
38,2
39,8
41,9
42,3
42,7

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,80
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,38
1,38
1,38
1,38
1,38
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,90
1,80
1,80

0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49

1,3
1,4
1,2
1,9
2,2
2,3
2,5
2,6
2,7
3,1
5,3
5,5
5,8
5,7
5,9
5,5
6,5
7,5
7,4
7,3
8,0
8,3
8,7
8,8
8,9

(8,7)
(9,0)
(9,3)
(9,4)
(9,6)

(10,0)
(10,9)
(11,7)
(12,5)
(13,5)
(12,8)
(13,4)
(13,6)
(13,6)
(12,8)
(11,9)
(10,6)
(10,5)
(10,2)
(10,3)

(9,6)

o

f

36,5
34,5
35,6

OCR ID E MOC MNC

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,03
1,00
1,00
1,10
1,11
1,14
1,11
1,09
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

%

55,3
40,4
48,6

20,4
12,7
16,8

26,7
16,1
21,6

21,3
12,8
17,3

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Sjövallen
12703937
Sweco Civil AB
Andreas Durnell

2018-08-24

1,00 m
1,00 m
12,26 m
0,00 m
my
32,60 m

Cldc
Normal
Olja/fett

Nova Geotech

Frövi, Lindesberg
18S09
2018-03-01

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

\\sestofs010\PROJEKT\22184\12703937_Sjövallen\000_Sjövallen\13_BERAKNINGAR\G\CONRAD\18S09.cpw

Portryck registrerat vid sonderingx
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Portrycksparameter Bq
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Sjövallen
12703937
Frövi, Lindesberg
18S10
2018-02-28

2018-08-24
\\sestofs010\PROJEKT\22184\12703937_Sjövallen\000_Sjövallen\13_BERAKNINGAR\G\CONRAD\18S10.cpw

0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
32,70 m
Cldc
Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Olja/fett

Nova Geotech
Sond nr 4545

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)



§57/22 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 - KS 2017/255-12 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 : Bilaga 4. del 1 Geoteknisk undersökning Sweco MUR

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

0 50 100
Friktionsvinkel  (o)

x

x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu  (kPa)
30 40 50

ox

Klassificering
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Förborrat material
Utrustning
Geometri

1,50 m
Cldc
Nova Geotech
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D
jup

(m
)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Sjövallen
12703937
Frövi, Lindesberg
18S10
2018-02-28
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Utvärderare
Datum för utvärdering

Emma Backteman
2018-08-24

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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Utvärderare
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C P T - sondering
Sjövallen
12703937

2018-08-24

1,50 m
1,50 m
2,24 m
0,00 m
my
32,70 m

Cldc
Normal
Olja/fett
Andreas Durnell
Nova Geotech

Djup  (m)

Frövi, Lindesberg
18S10
2018-02-28

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4545
2017-09-25
0,864
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

0,00

Datum

350,00
350,00

0,00

123,00
123,00

0,00

3,64
3,64
0,00

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
1,50

1,50
2,30

Densitet
(ton/m3)

1,80
1,70 0,58

Crust
Jordart

Anmärkning

\\sestofs010\PROJEKT\22184\12703937_Sjövallen\000_Sjövallen\13_BERAKNINGAR\G\CONRAD\18S10.cpw

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Sjövallen
12703937

2018-08-24

Frövi, Lindesberg
18S10
2018-02-28

Projekt
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Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
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0,58
0,58
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3,7
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Sjövallen
12703937
Sweco Civil AB
Andreas Durnell

2018-08-24
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0,00 m
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Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum
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Portryck registrerat vid sonderingx
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CPT-SONDERING

Vid CPT-sondering mäts

neddrivningsmotståndet mot

sondspetsen, mantelfriktion och

porvattentryck.

Förborrningsdjup

SKRUVPROVTAGNING

Aktuella jordarter anges med

förkortningar till vänster om

stapeln.

VIKTSONDERING

Neddrivningsmotståndet registreras

som belastning i kN utan eller med

samtidig vridning

Belastning i kN

Antal halvvarv ryms ej inom

angiven skala

Sonden har drivits med slag



§57/22 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 - KS 2017/255-12 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 : Bilaga 4. del 1 Geoteknisk undersökning Sweco MUR

SWECO CIVIL AB

St Larsgatan 16

582 24 Linköping

Org.nr. 556507-0868

www.sweco.se

→ 

CPT-SONDERING

Vid CPT-sondering mäts

neddrivningsmotståndet mot

sondspetsen, mantelfriktion och

porvattentryck.

Förborrningsdjup

SKRUVPROVTAGNING

Aktuella jordarter anges med

förkortningar till vänster om

stapeln.

VIKTSONDERING

Neddrivningsmotståndet registreras

som belastning i kN utan eller med

samtidig vridning

Belastning i kN

Antal halvvarv ryms ej inom

angiven skala

Sonden har drivits med slag

SLAGSONDERING

Sonderingsmotståndet anges i antal

sekunder för 0,20 m sjunkning. 32/7

Anger att 32 sek. erfordrats för att

driva sonden 7 cm.
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1 Objekt 

På uppdrag av Lindesbergs kommun har Sweco Civil AB utfört en översiktlig geoteknisk 

stabilitetsutredning inom Sjövallen del av fastigheten Torp 1:127 inför ny detaljplan. 

2 Syfte 

Projekterings PM Geoteknik syftar till att beskriva rådande geotekniska förhållanden och 

rekommendationer avseende släntstabilitet mot Väringen samt verka som underlag för 

detaljplan. 

Dimensionerande värden för jordens materialparametrar redovisas. 

3 Underlag  

Underlag utgörs av: 

 Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik för objektet, upprättad av 

Sweco Civil AB, daterad 2018-08-24 

 Skisser över planerad exploatering 

 Översvämningsutredning upprättad av Sweco Environment AB, daterad 2018-02-

08 

 Inmätning av Väringens bottenprofil, utförd av Samhällsbyggnad Bergslagen, 

2018-04-20 

4 Styrande dokument 

 SS-EN 1997-1 och 2 med tillhörande nationell bilaga. 

5 Geoteknisk kategori 

Slänterna bedöms hänföras till geoteknisk kategori 2.  

6 Befintliga förhållanden och topografi 

6.1 Topografi och ytbeskaffenhet 

Aktuellt undersökningsområde ligger beläget längs med Väringens norra strandkant. 

Området avgränsas av Järnvägsgatan samt bostadsbebyggelse i norr och 

Hinsebergsvägen i öster. Markytan inom området är huvudsakligen gräsbevuxen, se 

Figur 1. 

Nivåer för inmätta borrpunkter varierar mellan +32,6 och +35,2. 
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Figur 1. Översiktskarta över aktuellt undersökningsområde 

6.2 Befintliga anläggningar 

Inom områdets centrala del finns båtuppställningsplats med omgivande skogspartier. 

Från Järnvägsgatan går en grusad väg ned till båtuppställningsplatsen. Gc-vägar löper 

inom områdets centrala delar och avgränsar den västra delen av undersökningsområdet 

från befintlig bebyggelse. 

Markförlagda ledningar finns inom samt runt undersökningsområdet. Ledningars läge har 

tagits i beaktning innan fältundersökningen. 

6.3 Planerad byggnation 

Inom aktuellt område ska det möjliggöras för bostäder, småbåtshamn, parkering och 

parkmark. 

7 Geotekniska förhållanden  

7.1 Västra delområdet (grön) 

Jorden inom områdets västra del, sektion A-B, består generellt av lera med en mäktighet 

om ca 3 á 6 m. Den ytliga leran är av torrskorpekaraktär ned till ca 2 m. Mot vattenbrynet 

utgörs jorden i punkt 18S03 av matjord som vilar på lera med gyttjeinnehåll ned till ca 1,8 

m under mark. Under leran följer friktionsjord, utvärderad som sand och silt.   

Lerans odränerade skjuvhållfasthet varierar mellan extremt låg <10 kPa till mycket låg 10-

20 kPa.  

7.2 Centrala delområdet (röd) 

Markytan inom det centrala delområdet sluttar svagt ned mot Väringen med inmätta 

nivåer som varierar mellan +35,2 till +32,6, motsvarande en nivåskillnad på 2,6 m.  
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Från Järnvägsgatan och ned till befintlig båtuppställningsplats, sektion C, är den ytliga 

jorden bedömd som fyllning av matjord och torrskorpelera. Fyllningens mäktighet ökar 

mot Väringen till som mest 3,5 m. Under fyllningen följer lera med en mäktighet om 6 á 12 

m, ökande mot Väringen. Leran vilar på friktionsjord till obestämt djup. 

Vid sektion D består jorden fyllning ned till ca 2 m under mark följt av lera. Lerans 

mäktighet varierar mellan 5 till 10 m, ökande mot Väringen. Leran vilar på friktionsjord till 

obestämt djup. Lerans odränerade skjuvhållfasthet är generellt bedömd som extremt låg 

till mycket låg.  

Lerans skjuvhållfasthet har utvärderats med vingförsök i en punkt, 18S08. 

Skjuvhållfastheten är mellan 1,5 till 2,5 m under mark låg och därunder mycket låg ned till 

6,5 m under befintlig markyta.  

7.3 Östra delområdet (blå) 

Jorden består av lera ned till ca 2 m som ned till ca 1,5 m utvecklat torrskorpekaraktär. 

Leran är generellt lös. Leran vilar på friktionsjord.  

7.4 Valda värden 

För detaljer kring härledning av jordens materialparametrar hänvisas till Markteknisk 

undersökningsrapport (MUR) för objektet, upprättad av Sweco Civil AB, daterad 2018-08-

23. Tolkade jordprofiler framgår i stabilitetsberäkning i Bilaga 1. En sammanställning av 

valda medelvärden för bedömd jordprofil redovisas i Tabell 1.  

 

Tabell 1. Valda värden  

Jordart Tunghet 
[kN/m3] 

Odränerad 
skjuvhållfasthet 

[kPa] 

Friktionsvinkel 
[ º] 

Elasticitetsmodul 
[MPa] 

Torrskorpelera (Cldc) 18 50 - - 

Lera (Cl) 17 10 - - 

Friktionsjord 19 - 37 15 

 
 

Följande empiriska samband har använts för dränerade materialparametrar i lera: 

Friktionsvinkel: φ’=30º 

Kohesionsintercept: c’=0,1∙cu  
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7.5 Vattenförhållanden 

Två grundvattenrör (rf) har installerats inom aktuellt område. Grundvattennivån har i 

samband med undersökningen uppmätts till +32,5 och +33,2, motsvarande ca 2 m under 

befintlig markyta. Högsta registrerade vattennivå i Väringen har angivits till +33,7, nivån 

inträffades 1977. Vid undersökningstillfället var vattennivån +32,5. Lägsta lågvattennivå 

för Väringen är inte känd. I stabilitetsberäkningar har vattennivån konservativt antagits till 

+31. 

8 Stabilitet  

8.1 Förutsättningar 

Inom området har översiktliga stabilitetsberäkningar genomförts med programvaran 

Geostudio 2012, analysmetod Morgenstern-Price. Beräkningarna har genomförts i fem 

sektioner med partialkoefficientmetoden enligt Eurokod.   

Dimensionerande värden framgår i bilagda stabilitetsberäkningar. För säkerhetsklass 2 

ska beräknad säkerhetsfaktor vara över 1,0. Vid stabilitetsberäkning har en 

omräkningsfaktor ƞ tagits i beaktning som tar hänsyn till undersökningens kvalitet och 

omfattning. Omräkningsfaktor har tagits fram för dränerade hållfasthetsparametrar och för 

odränerad skjuvhållfasthet, se Tabell 2. 

 
Tabell 2. Omräkningsfaktor  

Omräkningsfaktor Dränerat Odränerat 

Ƞ (1,2,3,4,5,6,7,8) 0,90 0,86 

 

Stabilitetsberäkningarna har gjorts med utgångspunkt för rådande förhållanden. Lägsta 

lågvattennivå i Väringen är okänd och ett konservativt antagande har använts i 

beräkningar. Både odränerad och kombinerad analys har utförts där det odränerade fallet 

motsvarar ett kort tidsförlopp där portrycken i leran inte hinner utjämnas och det 

kombinerade fallet ett långtidsperspektiv med dränerade egenskaper i leran och 

utjämnade portryck. 

8.2 Resultat 

Sammanställning av beräkningssektioner och beräknade säkerhetsfaktorer redovisas i 

Tabell 3. Samtliga beräkningar redovisas i bilaga 1.  
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Tabell 3. Sammanställning av beräkningssektioner 

Sektion Odränerad Kombinerad 

A 1,32 1,22 

B 1,14 1,01 

C 1,05 0,93 

D 1,14 1,03 

E 1,53 1,28 

 

9 Slutsats 

Stabiliteten mot Väringen är i dagsläget tillfredsställande men förhållandevis låg inom 

aktuellt område. I sektion C är stabiliteten tillfredsställande med dagen vattennivå i 

Väringen, men inte med den antagna lägre vattennivån. Väringens lägsta lågvattennivå 

har stor inverkan på stabiliteten och bör fastställas för tillförlitligare beräkningar samt 

senare utredningsskeden.  

Exploatering som innebär förändringar i geometrin exempelvis uppfyllningar medför att 

kompletterande geotekniska undersökningar och stabilitetsberäkningar krävs.  

Inom undersökningsområdet förekommer lös lera. Sannolikt krävs åtgärder exempelvis 

pålning vid grundläggning av byggnader. Vid beslut om hur området kommer utformas 

samt vilken typ av byggnation som blir aktuellt ska mer detaljerad utredning utföras.  
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Sektion A

Name: Friktionsjord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 27 °
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1

Name: Lera
Model: Undrained (Phi=0)
Unit Weight: 17 kN/m³
Cohesion: 5,7 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpelera
Model: Undrained (Phi=0)
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 28 kPa
Piezometric Line: 1
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Sektion A
Kombinerad analys

Name: Friktionsjord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 27 °
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1

Name: Lera
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 17 kN/m³
Phi': 24 °
C-Top of Layer: 0,7 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 5,7 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpelera
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 18 kN/m³
Phi': 24 °
C-Top of Layer: 3,3 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 28 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1
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Sektion B

Name: Friktionsjord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 27 °
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1

Name: Lera
Model: Undrained (Phi=0)
Unit Weight: 17 kN/m³
Cohesion: 5,7 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpelera
Model: Undrained (Phi=0)
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 28 kPa
Piezometric Line: 1

ρ
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Name: Friktionsjord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 27 °
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1

Name: Lera
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 17 kN/m³
Phi': 24 °
C-Top of Layer: 0,7 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 5,7 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpelera
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 18 kN/m³
Phi': 24 °
C-Top of Layer: 3,3 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 28 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Sektion B
Kombinerad analys

ρ
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Sektion C

Name: Friktionsjord
Model : Mohr-Coulomb
Uni t Weight: 19 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi ': 27 °
Phi -B: 0 °
Piezometric Line: 1

Name: Lera 1
Model : Undrained (Phi=0)
Uni t Weight: 17 kN/m³
Cohesion: 5,7 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Lera 2
Model : Undrained (Phi=0)
Uni t Weight: 17 kN/m³
Cohesion: 7,4 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpelera
Model : Undrained (Phi=0)
Uni t Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 28 kPa
Piezometric Line: 1
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Name: Friktionsjord
Model : Mohr-Coulomb
Uni t Weight: 19 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi ': 27 °
Phi -B: 0 °
Piezometric Line: 1

Name: Lera 1
Model : Combined, S=f(depth)
Uni t Weight: 17 kN/m³
Phi ': 24 °
C-Top of Layer: 0, 7 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 5,7 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Lera 2
Model : Combined, S=f(depth)
Uni t Weight: 17 kN/m³
Phi ': 24 °
C-Top of Layer: 0, 9 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 7,4 kPa
Cu-Rate of Change: 0,2 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpelera
Model : Combined, S=f(depth)
Uni t Weight: 18 kN/m³
Phi ': 24 °
C-Top of Layer: 3, 3 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 28 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Sektion C
Kombinerad analys

Factor of Safety

≤ 0,900 - 1,000
1,000 - 1,100
1,100 - 1,200
1,200 - 1,300
1,300 - 1,400
1,400 - 1,500
1,500 - 1,600
1,600 - 1,700
1,700 - 1,800
≥ 1,800



§57/22 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 - KS 2017/255-12 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 : Bilaga 4. del 2 Geoteknisk undersökning Sweco PM

Lera 1

Friktionsjord

Lera 2

Torrskorpelera

1,257

Distance
-0,437 9,563 19,563 29,563 39,563 49,563 59,563 69,563 79,563 89,563 99,563 109,563 119,563 129,563 139,563 149,563 159,563 169,563 179,563

El
ev

at
io

n

11,771

13,771

15,771

17,771

19,771

21,771

23,771

25,771

27,771

29,771

31,771

33,771
+32,4

Sektion C
Kombinerad analys
Högre vattenstånd

Name: Friktionsjord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi' : 27 °
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1

Name: Lera 1
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 17 kN/m³
Phi' : 24 °
C-Top of La yer: 0,7 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of L ayer: 5,7 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Lera 2
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 17 kN/m³
Phi' : 24 °
C-Top of La yer: 0,9 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of L ayer: 7,4 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpe lera
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 18 kN/m³
Phi' : 24 °
C-Top of La yer: 3,3 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of L ayer: 28 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1
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Lera

Friktionsjord

Torrskorpelera

1,138

Distance
3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 103 113 123 133 143 153 163 173 183

El
ev

at
io

n

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

+31

Sektion D

Name: Friktionsjord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 27 °
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1

Name: Lera
Model: Undrained (Phi=0)
Unit Weight: 17 kN/m³
Cohesion: 5,7 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpelera
Model: Undrained (Phi=0)
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 28 kPa
Piezometric Line: 1
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Lera

Friktionsjord

Torrskorpelera

1,026

Distance
3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 103 113 123 133 143 153 163 173 183

El
ev

at
io

n

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

+31

Name: Friktionsjord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 27 °
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1

Name: Lera
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 17 kN/m³
Phi': 24 °
C-Top of Layer: 0,7 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 5,7 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpelera
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 18 kN/m³
Phi': 24 °
C-Top of Layer: 0,7 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 5,7 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Sektion D
Kombinerad analys
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1,524

Distance
6,256 11,256 16,256 21,256 26,256 31,256 36,256 41,256 46,256 51,256 56,256 61,256 66,256 71,256 76,256 81,256 86,256 91,256 96,256

E
le

va
tio

n

13,701

15,701

17,701

19,701

21,701

23,701

25,701

27,701

29,701

31,701

33,701

35,701

Sektion E

Name: Friktionsjord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 27 °
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1

Name: Lera
Model: Undrained (Phi=0)
Unit Weight: 17 kN/m³
Cohesion: 5,7 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpelera
Model: Undrained (Phi=0)
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 28 kPa
Piezometric Line: 1

)(
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1,278

Distance
6,256 11,256 16,256 21,256 26,256 31,256 36,256 41,256 46,256 51,256 56,256 61,256 66,256 71,256 76,256 81,256 86,256 91,256 96,256

E
le

va
tio

n

13,701

15,701

17,701

19,701

21,701

23,701

25,701

27,701

29,701

31,701

33,701

35,701

Name: Friktionsjord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 27 °
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1

Name: Lera
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 17 kN/m³
Phi': 24 °
C-Top of Layer: 0,7 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 5,7 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpelera
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 18 kN/m³
Phi': 24 °
C-Top of Layer: 3,3 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 28 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Sektion A
Kombinerad analys

+31)(
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Sammanfattning 

DGE Mark och Miljö AB (DGE) har på uppdrag av Samhällsbyggnadsförbundet i Bergslagen 
utfört en förstudie av del av detaljplaneområdet ”del av Torp 1:127 (Sjövallen) mfl”, nedan 
kallad Sjövallen. Syftet med uppdraget är att avgränsa tidigare påträffad förorening av PAH 
och tungmetaller, utföra en riskbedömning av föroreningarna samt göra en åtgärdsutredning 
som inkluderar att ta fram åtgärdsförslag och kostnadsuppskattning för dessa. 

Vid tidigare utförda undersökningar har bly, kvicksilver och PAH påvisats i jord i halter över 
riktvärdena för känslig markanvändning, KM. Den nu utförda miljötekniska 
markundersökningen omfattade undersökning genom skruvborrprovtagning av jord i ett rutnät 
inom det misstänkt förorenade området. Uttagna jordprov sammanslogs till 18 samlingsprover, 
kategoriserade baserat på provtagningsruta och marknivå. Proverna analyserades avseende 
metaller samt alifatiska och aromatiska kolväten inklusive BTEX och PAH. I de analyserade 
proven påvisades halter överskridande de generella riktvärdena för mindre känslig 
markanvändning MKM i två prover. Halter överskridande KM uppmättes i fyra prover. 
Påvisade föroreningar i halter över KM var arsenik, PAH-M och PAH-H. 

Baserat på analysresultaten från tidigare och nu uförda undersökningar, har en riskbedömning 
utförts. Då aktuellt undersökningsområde ska detaljplaneläggas som parkmark, nära ett 
bostadsområde, bedöms markanvändningen inom området varken falla inom 
markanvändningskategorin KM eller MKM. I stället har platsspecifika riktvärden (PRV) tagits 
fram för de aktuella föroreningarna i jord. Dessa används för bedömning av 
föroreningssituationen i området. De ämnen som bedöms kunna utgöra en risk för människors 
hälsa och miljön har utvärderats vidare i riskbedömningen. Ämnena är arsenik, bly, kobolt, 
kvicksilver, aromater >C10-C16, PAH-M och PAH-H.  

Beräknade PRV baseras på markanvändning, skyddsobjekt och övergripande åtgärdsmål. De 
skyddsobjekt som identifierats är följande: 

 Människor och djur som besöker det aktuella området på sin fritid. Närboende personer 
kan också nås av föroreningar som sprids från området via damning.  

 Markmiljöns ekosystem.  

 Grundvatten, som en naturresurs. Grundvattnet bedöms inte ha ett skyddsvärde som 
dricksvatten.  

 Sjön Väringen. 

Följande övergripande åtgärdsmål har, i samråd med beställaren och tillsynsmyndigheten, 
formulerats för förorening i jord inom det aktuella området. 

 Marken inom området skall kunna användas i enlighet med nuvarande och planerad 
markanvändning, parkmark, utan att människor och djur som tillfälligt vistas på platsen 
utsätts för oacceptabel risk från föroreningar. Då området är beläget i nära anslutning 
till bostäder är det troligt att närboende personer frekvent kommer att vistas inom 
området. 
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 Föroreningar inom området skall inte innebära en oacceptabel påverkan på 
markekosystemets funktion kopplat till markanvändningen. 

 Eventuellt läckage och spridning av föroreningar från området ska inte medföra 
oacceptabel belastning på yt- och/eller grundvatten och därmed utgöra risker för 
människa eller miljö inom eller nedströms området. 

Det exponeringsscenario som beaktas i riskbedömningen betecknas scenario 3. Det omfattar 
närboende barn och vuxna (och husdjur) som använder området för rekreation och som också 
exponeras i sin boendemiljö, via damning. Detta scenario bedöms medföra störst exponering 
för föroreningar från området. 

Riskerna utvärderas genom en jämförelse mellan PRV och uppmätta halter i jord. 
Sammanfattningsvis kan sägas att baserat på den utförda fördjupade riskbedömningen, behöver 
avhjälpande åtgärder utföras i jord inom undersökningsområdet för att det ska kunna användas 
enligt nuvarande och planerad markanvändning utan oacceptabel påverkan på människors hälsa 
eller miljön. Föroreningar som påvisats i halter över PRVhälsa är fämst PAH-H, men också PAH-
M, bly och kvicksilver i enstaka prov. Föroreningar som påvisats i halter över PRVmiljö är kobolt, 
aromater >C10-C16, PAH-M, PAH-H, bly och kvicksilver. 

Baserat på resultaten från de utförda undersökningarna inom området, görs bedömningen att de 
övergripande åtgärdsmålen avseende skydd av människor, markmiljön och grundvattnet inte 
uppfylls. Baserat på resultaten från riskbedömningen, finns det ett åtgärdsbehov inom 
fastigheten. 

Åtgärder som föreslås är: 

 Övertäckning med jordmassor, i till olika grad i kombination med schaktning och 
avyttring av förorenad jord 

 Schaktning och jordtvätt samt borttransport till extern deponi/förbränning 
 Schaktning och borttransport till extern deponi/förbränning 

Efter utförd riskvärdering, där åtgärdsalternativen utvärderas baserat på olika kriterier, 
förespråkar DGE att åtgärdsalternativ 2 utförs. Slutlig åtgärd rekommenderas dock beslutas av 
flera parter som representerar beställare, tillsynsmyndighet och övriga intressenter. 

Åtgärdsalternativ 2 innebär att jord förorenad med halt över PRVhälsa för djupare jord schaktas 
ur. Vidare innebär det att de förorenade områdena med halter över PRVhälsa för ytlig jord 
schaktas ur 0,5 m och därefter återfylls med 1 m jord. Kostnaden för detta alternativ beräknas 
till mellan cirka 2,9 och 5,9 miljoner.  

 

 

 
Daniel Hellqvist Nina Runvik 
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1 Inledning 

DGE Mark och Miljö AB (DGE) har på uppdrag av Samhällsbyggnadsförbundet i Bergslagen 
utfört en förstudie omfattande fördjupad miljöteknisk markundersökning, riskbedömning och 
åtgärdsutredning av del av detaljplaneområdet ”del av Torp 1:127 (Sjövallen) mfl” 
(Lindesbergs kommun, 2020), nedan kallad Sjövallen. 

1.1 Bakgrund och syfte  

Ett arbete med en ny detaljplan, som möjliggör för bl.a. bostäder, påbörjades 2017 (Lindesbergs 
kommun, 2020). Med anledning av detaljplanen, utfördes miljötekniska markundersökningar i 
området. Vid markundersökningarna påvisades bly, kvicksilver och PAH i halter över 
riktvärdena för känslig markanvändning, KM (Naturvårdsverket, 2016a) i ytlig jord inom den 
östra delen av detaljplaneområdet (DGE, 2017, DGE, 2018). 

Syftet med den utförda undersökningen är att i djupled och utbredning avgränsa tidigare 
påträffad förorening av PAH och tungmetaller, utföra en riskbedömning av föroreningarna 
kopplad till markanvändning och innehåll samt göra en åtgärdsutredning som inkluderar att ta 
fram åtgärdsförslag samt kostnadsuppskattning för dessa. 

1.2 Avgränsningar 

Aktuell utredning omfattar de delar av fastigheten Torp 1:127 i Frövi, Lindesberg där förorenad 
jord misstänks förekomma, baserat på tidigare utförda undersökningar, se bilaga 1. 

Undersökningen omfattar bara utredning av föroreningar i jord. Förorening i sediment, yt- och 
grundvatten, föroreningsspridning från sediment och spridning med yt- och grundvatten beaktas 
inte i föreliggande rapport, då dessa medier inte undersökts. 

I utredningen och åtgärdsförslagen har planerade marknivåer eller eventuell anläggning av 
fördröjningsdamm för dagvatten inte beaktats, då kommande marknivåer eller det exakta läget 
för fördröjningsdammen inte är kända. 

Om någon annan framtida markanvändning än den som beskrivs i denna rapport blir aktuell för 
området, behöver riskbedömning och åtgärdsutredning kompletteras. 

1.3 Organisation 

Beställarens kontaktpersoner har varit Isabella Lohse och Björn Nettelbladt på Stadsbyggnads-
kontoret i Lindesberg.  

Tillsynsmyndighetens kontaktperson har varit Madelene Helmertz på Samhällsbyggnads-
förvaltningen Bergslagen 

I projektet har Daniel Hellqvist, Ida Jonasson, Nina Runvik och Ellinor Wessel medverkat från 
DGE.  
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2 Områdesbeskrivning och historik 

Följande områdesbeskrivning kommer från tidigare utförd miljöteknisk markundersökning av 
aktuellt område (DGE, 2018). 

2.1 Allmänt 

Fastigheten Torp 1:127 är belägen i Frövi, Lindesbergs kommun och avgränsas i söder av sjön 
Väringen (figur 1). Undersökningsområdet avgränsas även av vägarna Järnvägsgatan, 
Näsbygatan och Hinsbergsvägen. Omkringliggande områden är bostadsområde. Området är 
idag ett rekreationsområde som är gräsbetäckt med enstaka träd. I områdets nordöstra del finns 
idag en lekplats och i områdets västra del finns ett inhägnat område med småbåtshamn. Se figur 
2. 

 

Figur 1. Översiktskarta visande var fastigheten Torp 1:127 är belägen i Frövi (Open Street Map). 
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Figur 2. Översiktskarta visande undersökningsområdets läge i relation till omgivande bostadsområden och 
vägar (Open Street Map). 

Det aktuella området planeras att detaljplaneläggas som bostäder, småbåtshamn och 
parkområde, se figur 3. Detaljplanen har varit ute på granskning och samråd, och kommer 
granskas en gång till innan den fastställs.  

 

Figur 3. Detaljplaneområdet ”Del av Torp 1:127 (Sjövallen) mfl” (Lindesbergs kommun, 2020). 
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2.2 Geologi och hydrogeologi 

Enligt SGU:s berggrundskarta (SGU, 2021a) utgörs berggrunden av granodiorit-granit och 
metabasit. Den naturliga jordarten i undersökningsområdet är i den södra delen av 
undersökningsområdet gyttjelera och i den norra delen postglacial finlera (SGU, 2021b). Vid 
borrning av brunnar i närområdet (< 200 meter) har berggrunden noterats på ett djup mellan 0 
och 7 meter. I SGU:s jorddjupskarta skattas jorddjupet i området till 1-3 m (SGU, 2021c). I 
områdets östra del finns berg eller stora block i dagen. 

Vid nu utförd, och tidigare utförda, miljötekniska markundersökningar har fyllnadsmaterial 
bestående av sand, med varierande andel lera och grus inblandat, påträffats ner till 1,5 m djup. 
I områdets mitt, i ruta F, har fyllnadsmaterialet störst mäktighet. 

Grundvattnets nivå och strömningsriktning är inte känd, då inga grundvattennivåer uppmätts 
inom området. Det bedöms dock som troligt att grundvattnet rinner mot Väringen, dvs söderut, 
baserat på områdets topografi (Lantmäteriet, 2021). 

2.3 Skyddsobjekt, grundvatten och naturmiljö 

Närmsta skyddsobjekt är områden med skogligt biotopskydd och dessa är belägna ca 1,5 km 
sydost om undersökningsområdet (Naturvårdsverket, 2021a). Cirka 2 km söder om 
undersökningsområdet ligger Liaskogen, som är ett naturreservat och även ligger under art- och 
habitatsdirektivet (VISS, 2021). Inga andra skyddsobjekt finns inom 2 km radie från 
undersökningsområdet enligt Naturvårdsverkets digitala tjänst Skyddad natur 
(Naturvårdsverket, 2021a) eller Länsstyrelsens vattenkarta (VISS, 2021). 

Det finns sju brunnar inom en radie av 200 meter från undersökningsområdet och sex av dem 
är klassade som energibrunnar. Cirka 75 meter väster om undersökningsområdet finns det, 
enligt SGU (2021d) en samfällig vattentäkt för minst tio hushåll. Enligt kommunens VA-
avdelining, är dock alla hushåll som ligger kring det nya detaljplaneområdet Sjövallen anslutna 
till det kommunala dricksvattennätet. Även hushållen i Sjövallen ska anslutas till det 
kommunala dricksvattennätet. Därmed är det inte aktuellt att grundvattnet används som 
dricksvatten nu eller i framtiden. Dock är grundvattnet skyddsvärt som en naturresurs. 

2.4 Historik och kringliggande riskobjekt 

Följande text är hämtad från DGEs tidigare rapport (DGE, 2017). I tabell 1 nedan redovisas en 
sammanställning av de informationskällor och dokument som ingått i den historiska 
inventeringen.  

Tabell 1. Informationskällor och dokument. 

Källa Dokument 

Länsstyrelsen Örebro län 
Mifo fas 1 

Objektsammanfattning 

Historiska flygfoton År 1947, 1956, 1955-1965 

Frövifors Pappersbruksmuseum Arkiv 
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Av ovanstående informationskällor och dokument framgår att en ångsåg har varit belägen på 
fastigheten Torp 1:292, belägen öster om Torp 1:127. Sågverket har enligt den 
objektsammanfattning som tagits fram av Länsstyrelsen i Örebro län ej omfattat doppning eller 
impregnering av virke. Eventuell torkning av virket bör troligtvis skett i område till väster om 
fastigheten Torp 1:292, dvs på östra delen av Torp 1:127. 

Under 2009 utfördes en MIFO fas 1 (Länsstyrelsen Örebro län, 2009) över fastigheterna Torp 
1:127 och Torp 1:292, som anger att verksamheten med ångsåg upphörde före 1969. Exakt 
vilket årtal ångsågen uppfördes är oklart, men i en tidning från 1907 står det att en ny större 
ångsåg invigdes år 1907, vilket borde tyda på att det innan detta årtal fanns en mindre såg på 
fastigheten Torp 1:292. Den större ångsågen skulle också medföra ett hyvleri uppfördes bredvid 
torkladan för virket. Vidare anger artikeln att stockarna flottades och togs upp med ett 
uppfordringsverk. DGE:s uppfattning är att detta bör ha varit lokaliserat på stranden med kortast 
möjliga väg till ångsågen, alltså på Torp 1:127. Det omnämns även att en räls gått mellan 
sågverket och bangården. Då bangården var lokaliserad nord/nordväst om sågverket, bedöms 
denna räls sannolikt inte passerat över Torp 1:127.  

I arkivet i Frövi pappersbruksmuseum finns en liggare med information om inköp/försäljning 
mellan årtalen 1921 till 1939. Utifrån denna är det sannolikt att ångsågen upphörde runt sista 
noteringen i liggaren år 1939. På 1940-talet började man i Sverige använda sig av 
pentaklorfenol som blånadsskydd på virke. Då ångsågen antagligen upphörde 1939, eller 
åtminstone strax därefter (en flygbild från 1947 visar inte på någon aktivitet) hann sannolikt 
ångsågen läggas ner innan behandling av blånadsskydd blev aktuellt. 

Sedan 1947 har den västra delen av undersökningsområdet varit bostadsmark eller 
jordbruksmark och området norr om hamnen har använts rekreationsområde med bland annat 
en fotbollsplan.  

På flygbilden från perioden 1955-1965 har ett område nere vid hamnen fyllts ut. Även området 
längs strandkanten i öster ser ut att ha fyllts ut. 

Utöver ovanstående, ligger det en verksamhet med drivmedelshantering på fastigheten Torp 
19:1, cirka 100 m norr om undersökningsområdet (VISS, 2021). Verksamheten är inte 
riskklassad. 

3 Aktuella rikt- och jämförvärden 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för jord baseras på två kategorier av markanvändning 
enligt Tabell 2 nedan (Naturvårdsverket, 2009a). Riktvärdena reviderades 2016 
(Naturvårdsverket, 2016a). 

Utöver riktvärdena för KM och MKM, har de uppmätta halterna också jämförts med 
haltkriterier för mindre än ringa risk, MRR (Naturvårdsverket, 2010), för masshanteringssyfte. 
Haltkriterierna för MRR anger när risken vid återanvändning av massor i anläggningssyfte är 
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mindre än ringa. Om halterna överskrider MRR eller om återvinningen av andra orsaker bedöms 
utgöra en miljörisk, ska verksamheten anmälas eller tillståndsprövas. 

Tabell 2. Markanvändningskategorier enligt Naturvårdsverket (2009a och 2010). 

 Beskrivning 

KM 
Känslig Markanvändning, markkvaliteten begränsar inte val av markanvändning och de flesta 
markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. Avser heltidsvistelse inom område för barn 
och vuxna. 

MKM 

Mindre Känslig Markanvändning, markkvaliteten begränsar val av markanvändning. Avser t.ex. 
kontor, industrier och vägar. Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner som är av 
betydelse vid mindre känslig markanvändning, till exempel kan vegetation etableras och djur tillfälligt 
vistas i området. Grundvatten på ett avstånd av cirka 200 meter från området och ytvatten skyddas. 

MRR 

Haltnivåer för minde än ringa risk används vid återanvändning av avfall i anläggningsändamål. 
Risken anses vara mindre än ringa om; nivåerna inte överskrids, det inte finns andra föroreningar än 
de som tagits upp i sådan omfattning att risken påverkas och användningen inte sker inom ett 
område där det krävs särskild hänsyn. Då anses det att avfallet kan användas utan anmälan till den 
kommunala nämnden. 

Nivåvärde finns för de tretton ämnen/ämnesgrupper som i normalfallet bedöms vara de mest kritiska. 

 
I händelse av att analysresultaten överstigit riktvärden för MKM användes även 
haltgränsvärden för när jordmassor klassificeras som farligt avfall (FA) för jämförelse. De 
rekommenderade gränsvärdena för FA togs fram 2002 av Avfall Sverige och uppdaterades 
under 2019. Till grund för klassificeringen ligger EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) där farligt 
avfall definieras utifrån att det har minst 1 av 15 definierade farliga egenskaper, HP 1 till 15 
(Avfall Sverige, 2019). Inga av de ämnen som noterats i halter över riktvärdena för MKM ligger 
på en sådan nivå att de även överskrider haltgränserna för farligt avfall. 

Då aktuellt undersökningsområde ska detaljplaneläggas som parkmark, nära ett bostadsområde, 
bedöms markanvändningen inom området varken falla inom markanvändningskategorin 
känslig markanvändning (KM) eller mindre känslig markanvändning (MKM). I den fördjupade 
riskbedömningen nedan har i stället platsspecifika riktvärden (PRV) tagits fram för de aktuella 
föroreningarna i jord. Dessa används för bedömning av föroreningssituationen i området.  

4 Tidigare utförda undersökningar och föroreningssituation 

Det aktuella området har undersökts vid två tidigare tillfällen. Utöver det, utfördes en MIFO 
fas 1 över fastigheterna Torp 1:127 och Torp 1:292 år 2009. Utredningen placerade 
fastigheterna i riskklass 4 (låg risk), dvs sågverksområdet är inte prioriterat för vidare 
undersökningar (Länsstyrelsen Örebro län, 2009). 

Vid en första översiktlig miljöteknisk markundersökning, som utfördes av DGE år 2017, 
påvisades PAH-M och PAH-H i halter över riktvärdena för KM i en respektive två av fem 
utförda provpunkter. Undersökningen omfattade endast ytlig jord, 0-0,5 m u my (meter under 
markytan).  

För att utreda om de påvisade föroreningarna härrör från punktkällor eller om det förekommer 
heterogent förorenade fyllnadsmassor inom området, utfördes en kompletterande miljöteknisk 
markundersökning av DGE år 2018. Denna markundersökning omfattade provgropsgrävning 
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med grävmaskin i 14 provpunkter, ner till ett maximalt djup av två meter under markytan. I 
varje provgrop uttogs delprov i intervall av 0,5 meter. Från resultatet framgår det att halterna 
av PAH-H överskrider Naturvårdsverkets riktvärde för KM i sju av 19 provpunkter. I två av 
dessa provpunkter överskrider även halterna av PAH-M generella riktvärdet för KM. I en 
provpunkt överskrider halterna av kvicksilver och bly riktvärdena för KM. Övriga uppmätta 
halter underskrider Naturvårdsverkets riktvärde för KM. Se vidare bilaga 1b, för utbredningen 
av de förorenade massorna i plan. 

Vid den senare miljötekniska markundersökningen framkom det att den östra delen av området 
är utfyllt med fyllnadsmassor. Dessa är sannolikt heterogena och källan till föroreningarna. I 
djupled är föroreningarna avgränsade vid lerlagret, som generellt ligger 1-1,5 meter under 
markytan. 

En situationsplan med utförda provtagningspunkter redovisas i bilaga 1a. Analysresultaten 
redovisas i bilaga 2b. Fältrapporter för undersökningar utförda 2018 redovisas i bilaga 3b. Inga 
fältrapporter sammanställdes vid undersökningen 2017. 

5 Nu utförda undersökningar 

Kompletterande undersökningar av området utfördes v 49 2021. Fältarbetet ufördes i enlighet 
med den provtagningsplan som upprättades av DGE inför provtagningen (bilaga 10). 
Provtagningsplanen godkändes av tillsynsmyndigheten 2021-12-02. Avvikelser från 
provtagningsplanen redovisas i avsnitt 5.1 nedan. Vid fältarbetet observerades att 
fyllnadsmassorna inom undersökningsområdet varierar i djup mellan 0,5-1 meter. 
Fyllnadsmassorna består generellt av sand med grusinslag, men även med inslag av lera och 
sten. De underlagras av naturlig lera eller berg. Samtliga fältobservationer återfinns i 
fältprotokollet, bilaga 3a.   

Jordprov uttogs halvmetersvis med hjälp av borrbandvagn. Skruvborrprovtagning utfördes till 
ett djup om 0,5 m ner i naturliga jordarter, om inte borrstopp som omöjliggjorde vidare borrning 
erhölls innan naturlig jord påträffades. Borrstoppen berodde på förekomst av berg eller block; 
berggrunden ligger grunt och inom delar av området förekommer berg i dagen. Maximalt 
borrdjup var 2 m u my. Proverna fördes till diffussionstäta påsar och skickades mörkt och kylt 
till laboratoriet ALS Scandinavia för analys med ackrediterade metoder.  

På laboratoriet sammanslogs proverna till totalt 18 samlingsprover, kategoriserade baserat på 
provtagningsruta och marknivå. Därefter analyserades proverna med avseende på metaller samt 
alifatiska och aromatiska kolväten inklusive BTEX och PAH, med ackrediterade metoder.   

5.1 Avvikelser från provtagningsplanen 

Vid fältarbetet ströks samtliga punkter i ruta G samt punkterna C3, H2, H3 och I3 från 
provtagningsplanen. Punkterna C1, C2, D3, I3 och H1 flyttades något längre in mot land. 
Anledningen var att vattenståndet i Värignen var så högt att provpunkterna inte kunde utföras 
där de planerats. Punkt C1 flyttades också längre österut, vilket gör att läget för ruta C förskjuts 
något jämfört med dess utbredning i provtagningsplanen. 
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I2 kunde inte utföras på grund av att ytligt förekommande berg orsakade borrstopp vid 
markytan. 

5.2 Analysresultat  

I de analyserade proven påvisades halter överskridande de generella riktvärdena för MKM i två 
prov, samlingsprov från ruta C 0-0,5 m u my (arsenik) och prov I1 från ruta I 0-0,3 m u my 
(PAH-H). Halter överskridande KM uppmättes i fyra prover, från ruta C 0,5-1 m u my (PAH-
M och PAH-H), ruta E 0-0,5 m u my (PAH-H), prov I1 0-0,3 (PAH-M) och prov I1 0,3-0,8 m 
u my (PAH-H). I övriga analyserade prov underskred analyserade halter riktvärdena för KM. 

Samtliga analysresultat sammanställs i bilaga 2a. Laboratoriets analysprotokoll redovisas i 
bilaga 9. Analysresultaten illustreras i situationsplan 1b. 

6 Sammanfattande föroreningssituation  

I detta kapitel ges en sammanställning av föroreningssituationen inom Sjövallen. Denna 
beskrivning omfattar analysresultaten från de undersökningar som har utförts av DGE i 
samband med föreliggande utredning men även tidigare utförda undersökningar (DGE, 2017, 
2018).  

6.1 Föroreningars egenskaper  

Föroreningar som genom läckage eller utsläpp/nedfall spridits i omgivningen kan förekomma i 
olika faser i mark och grundvatten. I den omättade zonen över grundvattenytan kan de uppträda 
i följande fyra faser:  

 Som gas i jordens porer 
 Bundna till jordpartiklarna 
 Lösta i vatten 
 I koncentrerad form i jordens porer 

Under grundvattenytan är porerna helt fyllda med vatten och systemet utgörs då av de tre 
sistnämnda faserna. 

För de aktuella föroreningarna som påvisats i halter över KM kan följande karaktäristiska drag 
nämnas: 

Metallers rörlighet i marken är starkt beroende av pH och redoxförhållanden. Tungmetaller 
fastläggs vanligtvis starkt i jord och uppvisar därvid låg rörlighet. Rörligheten ökar dock 
normalt vid sjunkande pH-värde. Många metaller är essentiella i låga halter, men blir giftiga i 
högre doser. Metallernas skadliga egenskaper varierar beroende på vilken metall som beaktas. 

Oljekolväten, såsom alifater, aromater och BTEX (akronym för bensen, toluen, etylbensen 
och xylen) i förorenade områden, kommer ofta från oljeprodukter som bensin, diesel, 
eldningsolja, smörjolja eller lösningsmedelsblandningar. PAH har ofta sitt ursprung i 
stenkolstjära, men bildas också vid ofullständig förbränning av organiska material. 
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Oljekolvätens egenskaper är beroende av kolkedjornas längd, där lätta oljekolväten är 
lättlösliga i vatten och flyktiga, dvs avdunstar och avgår till luft, medan tyngre molekyler är 
svårlösliga i vatten och inte särskilt flyktiga. Många oljekolväten är cancerogena för människor 
och påverkar marklevande och akvatiska organismer starkt.  

6.2 Identifiering av föroreningar av potentiell betydelse i jord  

För att identifiera de ämnen som skulle kunna utgöra en risk för människors hälsa och miljön 
har det högsta uppmätta värdet av respektive ämne jämförts med Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för känslig markanvändning (KM) (Naturvårdsverket, 2016a) och det beräknade 
medelvärdet av uppmätta halter har jämförts med haltkriterier för mindre än ringa risk (MRR). 
Jämförelsen mot KM och MRR används således här endast för att beskriva förorenings-
situationen i jordlagren och för att utsortera vilka ämnen som är relevanta att ingå i 
riskbedömningen och vilka som inte beaktas vidare i riskbedömningen. 

Utgångspunkten är att de ämnen där det beräknade medelvärdet av uppmätta halter understiger 
haltgränsen för MRR samt där uppmätta maximala halter understiger riktvärdet för KM utgör 
en så liten risk inom ett område att de inte anses relevanta att beaktas vidare inom ramen för 
denna riskbedömning. De ämnen som inte har påträffats i beräknade medelvärden av uppmätta 
halter över MRR och i maxhalter över KM har således uteslutits från vidare riskbedömning.  

Analysresultat från tidigare miljötekniska markundersökningar, från punkter belägna inom 
rutnätsområdet, och samtliga resultat från nu utförda markundersökningar har sammanställts. 
Sammanlagt har 28 jordprov från området analyserade avseende metaller beaktats. Avseende 
oljekolväten, har 19 jordprov analyserade avseende alifater, aromater, BTEX och PAH (nu 
utförda undersökningar), 2 jordprov analyserade avseende alifater, aromater och PAH (DGE, 
2017) och 12 jordprov analyserade avseende enbart PAH (DGE, 2018) beaktats. Fullständiga 
analysresultat redovisas i bilaga 2a-b. 

Ämnena som listas i Tabell 3 nedan har analyserats. Ämnen i halter över KM respektive MRR 
har fetmarkerats i tabellen nedan. Dessutom redovisas bakgrundshalter för aktuella metaller. 
För kvicksilver, som inte redovisas av SGU (2021e), redovisas bakgrundshalter i morän 
framtagna av SGU (2014). Organiska föroreningar bedöms generellt inte förekomma naturligt 
i jordlagren utan anses vara av antroprogent ursprung. Därför redovisas inga bakgrundshalter 
för dessa ämnen. 

Tabell 3. Sammanställning av samtliga analysresultat i jord, för de ämnen som påvisats i halter över laboratoriets 
rapporteringsgränser i minst ett prov. Ämnen vars medelhalt överskrider MRR eller vars maxhalt överskrider KM 
är färgmarkerade. Om ett ämne ej har noterats i halter över laboratoriets rapporteringsgräns har halva 
rapporteringsgränsen använts vid beräkning av medelhalt. I tabellen anges också bakgrundshalter inom området. 
Halterna anges i mg/kg TS och bakgrundshalterna kommer från SGU (2021e) om inget annat anges. 

Ämne 

Antal 
analyserade 
prov inom 
rutnätet 

Antal prov 
med halter 
över 
rapporterings-
gränsen 

Medelvärde 
uppmätta 
halter  

Maxvärde  
uppmätta 
halter  

MRR KM 
Bakgrunds-
halt inom 
området 

As, arsenik 28 27 3,7 28,8 10 10 <1,1 

Ba, barium 28 28 77 144 - 200 <32 
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Ämne 

Antal 
analyserade 
prov inom 
rutnätet 

Antal prov 
med halter 
över 
rapporterings-
gränsen 

Medelvärde 
uppmätta 
halter  

Maxvärde  
uppmätta 
halter  

MRR KM 
Bakgrunds-
halt inom 
området 

Cd, kadmium 28 16 0,11 0,339 0,2 0,8 <0,05-0,08 

Co, kobolt 28 28 7,2 19,4 - 15 <4,1-6,3 

Cr, krom 28 28 22 45 40 80 <13-20 

Cu, koppar 28 28 17 28,7 40 80 <8 

Hg, kvicksilver 28 2 <0,2 0,663 0,1 0,25 <301 

Ni, nickel 28 28 12 22,8 35 40 <6,6 

Pb, bly 28 28 30 332 20 50 <6,8-14,1 

V, vanadin 28 28 28 57 - 100 <26-34 

Zn, zink 28 28 64 139 120 250 <25-37 

Alifater >C5-C8 21 0 <10 <10 - 25 - 

Alifater >C8-
C10 

21 
0 

<10 <10 
- 25 

- 

Alifater >C10-
C12 

21 
0 

<20 <20 
- 100 

- 

Alifater >C12-
C16 

21 
0 

<20 <20 
- 100 

- 

Alifater >C5-
C16 

21 
0 

<30 <30 
- 100 

- 

Alifater >C16-
C35 

21 
1 

<20 
28 - 100 

- 

Aromater >C8-
C10 

21 
0 

<1 
<1 - 10 

- 

Aromater 
>C10-C16 

21 
2 

<1 
5,0 - 3 

- 

Aromater >C16-
C35 

21 3 
<1 

9,0 - 10 
- 

Bensen 19 0 <0,010 <0,010 - 0,012 - 

Toluen 19 0 <0,050 <0,050 - 10 - 

Etylbensen 19 0 <0,050 <0,050 - 10 - 

Summa Xylener 19 0 <0,050 <0,050 - 10 - 

Summa PAH-L 33 4 0,16 1,9 0,6 3 - 

Summa PAH-M 33 21 3,3 45 2 3,5 - 

Summa PAH-H 33 20 3,6 48 0,5 1 - 

1 Bakgrundhalter i morän (SGU, 2014) 

Enligt resultaten som presenteras i Tabell 3 ovan, överskrider medel- respektive maxhalterna 
för arsenik, bly, kobolt, kvicksilver, aromater >C10-C16, PAH-M och PAH-H de generella 
riktvärdena för MRR respektive KM. Riskbedömningen kommer att fokusera på dessa 
föroreningar, då de bedöms vara styrande för risksituationen inom området. Inga 
bakgrundshalter inom området är så förhöjda att de överskrider de generella riktvärdena. Därför 
görs bedömningen att alla påvisade föroreningar är orsakade av mänsklig påverkan och inte av 
naturligt förhöjda halter.  
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6.2.1 Beslutsenheter 

Ett egenskapsområde definieras som ett delområde där en förorening har uppkommit genom 
samma typ av process och som är relativt homogent avseende geologi och föroreningshalter. 
Inga kända egenskapsområden har kunnat identiferats och föroreningssituationen inom området 
bedöms vara heterogen. Därför har området i stället delats in i ett rutnät och inte i områden som 
baseras på att det är känt att särskilda aktiviteter skett inom ett visst område. 
Undersökningspunkterna har placerats ut systematiskt slumpmässigt i ett rutnät inom 
undersökningsområdet och samlingsprov har uttagits halvmetersvis inom varje 
undersökningsruta. Varje halvmeter som provtagits inom en ruta representerar en beslutsenhet, 
dvs representerar den volym som ska klassas (SGI, 2018). Utöver de prov som uttogs vid 
rutnätsprovtagningen, har även tidigare uttagna stickprov tagits med i resultatutvärderingen för 
respektive ruta. 

Den nu utförda miljötekniska undersökningen har gjorts med syfte att att i djupled och 
utbredning avgränsa tidigare påträffad förorening av PAH och tungmetaller. Vidare bedöms 
resultaten från utförd undersökning kunna användas som underlag för klassning av de 
förorenade fyllnadsmassorna inför en eventuell avhjälpande åtgärd. Eftersom de analyserade 
proven både utgörs av samlingsprov och enstaka stickprov, varav en del av dessa är analyserade 
för avgränsning av påvisade föroreningar, är de inte lämpliga att använda för statistisk 
bearbetning.  

Rutnätets utbredning i plan redovisas i bilaga 1a.  

7 Riskbedömning 

Riskförutsättningarna inom ett område bestäms av nuvarande och framtida markanvändning, 
övergripande åtgärdsmål, föroreningskällor, spridningsvägar och exponeringsvägar samt 
skyddsobjekt. Uppgifterna sammanfattas i en konceptuell modell som den fortsatta 
riskbedömningen baseras på. Baserat på dessa platsspecifika indata, kan platsspecifika 
riktvärden (PRV) beräknas, vilka utgör en grund för riskbedömning av ett område. I avsnitt 7.1 
nedan presenteras arbetsgången i en riskbedömning översiktligt, innan en riskbedömning av det 
förorenade området i Sjövallen utförs i avsnitt 7.2 och framåt. 

7.1 Allmänt om riskbedömning 

Risk kan utryckas som sannolikheten för och konsekvensen av en händelse som kan medföra 
skada på exempelvis människors hälsa eller miljön (skyddsobjekt) enligt Naturvårdsverkets 
rapport 5977 (2009b).  

För att ett förorenat område skall utgöra en risk krävs en föroreningskälla där föroreningen är 
tillgänglig eller kan transporteras till platser där människor eller miljön kan exponeras. För att 
en faktisk risk skall föreligga måste exponeringen vara av sådan omfattning att den kan ge 
upphov till en negativ effekt på ett skyddsobjekt. Enbart förekomsten av en förorening är 
således inte automatiskt en risk för negativ påverkan. Riskbedömningen omfattar beskrivning 
av orsakssamband mellan föroreningsförekomst och negativ effekt. Se Figur 4 nedan för en 
schematisk bild av riskbegreppet. 



§57/22 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 - KS 2017/255-12 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 : Bilaga 5. Riskbedömning och åtgärdsutredning DGE

Sammhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Lindesberg Rapport  

Riskbedömning och åtgärdsutredning, Sjövallen i Frövi Datum: 2022-01-27 

 Uppdragsnr: 415592 
 Dokumentnr: 13729-22 

 

17 (62) 

 

Figur 4. En risk föreligger när en förorening från en källa (jord, grundvatten, sediment etc.) frigörs och via olika 
transportvägar sprids och exponerar skyddsobjekt (människa, miljö, naturresurser) så att en negativ effekt kan 
uppstå. 

Syftet med riskbedömningen är att uppskatta vilka risker en föroreningssituation innebär idag 
och i framtiden och hur mycket riskerna behöver reduceras för att det inte ska uppkomma 
oacceptabla effekter på människors hälsa, miljön och naturresurser.  

Riskbedömningsmetodiken baseras på Naturvårdsverkets (2009b) rapport 5977 och utgörs av 
följande fyra delmoment.  

1. I problembeskrivningen identifieras och karaktäriseras de föroreningar som bedöms 
vara relevanta för riskbedömningen, liksom potentiella spridnings- och exponerings-
vägar samt relevanta skyddsobjekt. Problembeskrivningen sammanfattas i en 
konceptuell modell som illustrerar hur potentiellt miljö- och hälsoskadliga ämnen från 
det förorenade området kan nå och exponera skyddsobjekten.  
 

2. I exponeringsanalysen beräknas eller skattas den dos alternativt koncentration som 
skyddsobjekten kan komma att exponeras för utifrån representativa halter i olika 
kontaktmedier. För att bedöma dosens storlek beskrivs och kvantifieras även spridnings- 
och exponeringsvägar samt exponeringens omfattning. Även faktorer såsom biologisk 
tillgänglighet, nedbrytbarhet och bioackumulation kan utredas.   
 

3. I effektanalysen bestäms den föroreningshalt under vilken risken för negativa effekter 
bedöms som acceptabla. I förenklade riskbedömningar representerar vanligen generella 
riktvärden eller platsspecifika rikt- och gränsvärden de nivåer under vilken risken för 
negativa effekter är acceptabla. I fördjupade riskbedömningar kan underlag från 
toxikologiska eller ekotoxikologiska tester samt biologiska undersökningar 
sammanställas, då förutsättningarna är mer komplexa eller rikt- och gränsvärden saknas.  
 

4. Riskkaraktäriseringen innefattar en utvärdering och om möjligt en kvantifiering av de 
negativa miljö- och hälsoeffekterna som kan orsakas av exponering från ett förorenat 
område idag och i framtiden.  

7.2 Problembeskrivning 

Problembeskrivningen är en generell beskrivning av rådande förhållanden, medan kvantitativa 
bedömningar av halter, exponering och spridning görs i efterföljande avsnitt. Nedan presenteras 
de aspekter som påverkar riskbilden. 

 

 Föroreningskälla Transportvägar Skyddsobjekt 
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7.2.1 Markanvändning och typområden samt skyddsobjekt 

Markanvändningen inom ett område avgör hur och till vilken grad som människor som vistas 
inom området exponeras för föroreningar. I dag används området som parkmark. Enligt den 
detaljplan för Sjövallen (Lindesbergs kommun, 2020) som är under framtagande, är den 
planerade markanvändningen inom den del av Sjövallen som är aktuellt i föreliggande 
utredning fortsatt parkmark, i anslutning till ett bostadsområde. Inom området är det också 
planerat att ett fördröjningsmagasin för dagvatten ska anläggas. Det innebär att den 
markanvändning som beaktas i riskbedömningen är rekreation. Markanvändningen kan delas 
upp i olika typområden, om det anses vara relevant. En alltför detaljerad indelning av området 
bör inte göras, då det i ett längre perspektiv är svårt att bedöma riskerna med föroreningarna 
om markanvändningen ändras. I föreliggande fall antas dock samma markanvändning gälla för 
hela området som ska riskbedömas. Inom det planerade bostadsområdet eller småbåtshamnen 
har inga föroreningar i halter som föranleder en vidare utredning påvisats, därmed anses det 
inte relevant att utreda fler exponeringscenarier än de som kan vara aktuella inom parkmarken. 

Det sker inget uttag av grundvatten inom utredningsområdet, och det bedöms inte som troligt 
att grundvattnet inom undersökningsområdet kan komma att användas för dricksvattenändamål 
i framtiden, då det planerade bostadsområdet kommer att anslutas till det kommunala 
vattenledningsnätet.  
 
Markarbete och annat tillfälligt schaktarbete inom området beaktas inte i föreliggande 
riskbedömning, då den utgår från människor som frekvent vistas i området. I stället ska 
exponering av förorenad jord och grundvatten ingå i en riskbedömning av arbetsmiljön, i 
samband med framtagandet av en arbetsmiljöplan, inför eventuellt markarbete. 

De skyddsobjekt som identifierats är följande: 

 Människor och djur som besöker det aktuella området på sin fritid är huvudsakliga 
skyddsobjekt. Det gäller närboende, men också personer som bor längre bort, som 
använder området för rekreation. Närboende personer kan också nås av föroreningar 
som sprids från området via damning.  

 Markmiljöns ekosystem ska skyddas från föroreningspåverkan i en sådan grad att de 
funktioner som krävs för parkmarken ska bibehållas.  

 Grundvatten bör alltid ses som en naturresurs, dock med ett varierande skyddsvärde. I 
föreliggande fall bedöms skyddsvärdet vara högt. Grundvattnet bedöms inte ha ett 
skyddsvärde som dricksvatten.  

 Det aktuella området ligger i anslutning till en vik av sjön Väringen. Enligt EUs 
ramdirektiv för vatten, ska samtliga sjöar och vattendrag uppnå god ekologisk och 
kemisk status och deras kvalitet får inte försämras. Det innebär att även ytvattnet 
betraktas som ett skyddsobjekt. 
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7.2.2 Förslag på övergripande åtgärdsmål 

Baserat på markanvändningen, samt identifierade skyddsobjekt, har förslag på övergripande 
åtgärdsmål tagits fram för Sjövallen. De övergripande åtgärdsmålen ska användas för att 
bedöma åtgärdsbehovet vid nuvarande föroreningssituation. De ska ligga till grund för det 
fortsatta arbetet med riskbedömningen, men även för åtgärdsutredning och riskvärdering. De 
övergripande åtgärdsmålen visar i första hand vilken användning eller funktion ett område 
önskas ha samt vilken påverkan och vilka risker som kan accepteras inom området eller i 
omgivningen. Åtgärdsmålen baseras på ett långtidsperspektiv och ska helst leda till en 
permanent acceptabel miljösituation.  

Följande övergripande åtgärdsmål har, i samråd med beställaren och tillsynsmyndigheten, 
formulerats för förorening i jord inom det aktuella området. 

 Marken inom området skall kunna användas i enlighet med nuvarande och planerad 
markanvändning, parkmark, utan att människor och djur som tillfälligt vistas på platsen 
utsätts för oacceptabel risk från föroreningar. Då området är beläget i nära anslutning 
till bostäder är det troligt att närboende personer frekvent kommer att vistas inom 
området. 

 Föroreningar inom området skall inte innebära en oacceptabel påverkan på 
markekosystemets funktion kopplat till markanvändningen. 

 Eventuellt läckage och spridning av föroreningar från området ska inte medföra 
oacceptabel belastning på yt- och/eller grundvatten och därmed utgöra risker för 
människa eller miljö inom eller nedströms området. 

7.2.3 Föroreningskällor och spridningsvägar 

Den ursprungliga källan till föroreningarna som påträffats i fyllnadsmassorna inom Sjövallen 
är inte känt. Det tidigare ångsågen som låg på området bedöms inte kunna ha orsakat förorening 
av den typ och omfattning som påvisats. I stället är det troligt att de förorenade jordmassorna 
kommer från ett externt område och var förorenade redan då de påfördes området. 

Det kan inte uteslutas att spill och annan spridning från sågverksverksamheten också skulle 
kunna ha orsakat förorening inom området, men omfattningen av detta bedöms vara liten, då 
inga föroreningar som direkt kan relateras till denna verksamhet har påvisats. 

Baserat på de påvisade föroreningarna, som främst är metaller och PAH, bedöms spridning av 
föroreningar i jord i nuläget primärt kunna ske via damning. Vidare skulle spridning kunna ske 
genom att partiklar följer med ytligt avrinnande dagvatten, eller med perkolerande markvatten 
nedåt i marken. Grundvattnet bedöms inte stå i förbindelse med de påvisade föroreningarna 
inom stora delar av området, då grundvattenytan inte påträffats vid nu utförda undersökningar 
(som omfattat undersökning av de ställvis förorenade fyllnadsmassorna). Grundvattnet bedöms 
dock till viss del stå i förbindelse med de påvisade föroreningarna invid vattenbrynet, där 
grundvattenytan troligtvis är närmare markytan. Eftersom den förorenade jorden främst är 
belägen i den omättade zonen, bedöms risken för spridning av föroreningar från jorden via 
grundvattnet är låg.  
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Det går inte att utesluta att det förekommer förorenade fyllnadsmassor inom det område som 
vid utförd miljöteknisk markundersökning var vattensjukt och att spridning från dessa massor 
sker till ytvattnet i området. 

Den spridning av tunga alifater, PAH och metaller som sker via grundvattnet bedöms främst 
bestå av partikelbundna föroreningar, då dessa ämnen binds till jordpartiklar. Lättare PAHer 
och oljekolväten är mera vattenlösliga och flyktiga, vilket gör att de har en hög 
spridningsbenägenhet med grundvatten och i gasfas. Tyngre oljekolväten är mindre 
vattenlösliga och flyktiga och sprids därför mest i former bundna till partiklar. 

7.2.4 Geologi och hydrogeologi  

Som anges i avsnitt 2.2, består de översta jordlagren inom området (ned till 0,5-1,5 m u my) 
sandiga fyllnadsmaterial. Under dessa förekommer naturlig gjyttjelera och finlera. Det innebär 
att de ytliga jordarterna har en god genomsläpplighet för vatten medan de undre leriga lagren 
har en låg genomsläpplighet. Eventuell spridning av föroreningar med grundvattnet, och 
perkolerande markvatten, bedöms därför främst ske i de övre jordlagren och till mindre grad i 
djupare förekommande jordlager. Grundvattnets nivå och strömningsriktning är inte känd, men 
det är troligt att grundvattnet rinner mot Väringen, dvs söderut.  

7.2.5 Konceptuell modell 

I   

Förorening i sediment, yt- och grundvatten, föroreningsspridning från sediment och spridning 
med yt- och grundvatten beaktas inte i föreliggande riskbedömning, då dessa medier inte 
undersökts. 

 avsnitt redovisas en konceptuell modell för det aktuella utredningsområdet. Modellen samman-
fattar föroreningskällor, spridnings- och exponeringsvägar samt skyddsobjekt. Modellen 
omfattar inte alla spridningsvägar utan illustrerar de huvudsakliga mottagarna i en miljö- och 
hälsoriskbedömning enligt Naturvårdsverkets generella riktvärdesmodell. De mörkgröna 
rutorna betecknar de huvudsakliga föroreningskällorna, spridningsprocesserna och 
exponeringsvägarna, de grå rutorna betecknar sådana med lägre sannolikhet. De vita rutorna 
betecknar skeenden och naturresurser som bedöms som försumbara eller som inte beaktas i 
riskbedömningen.  

Förorening i sediment, yt- och grundvatten, föroreningsspridning från sediment och spridning 
med yt- och grundvatten beaktas inte i föreliggande riskbedömning, då dessa medier inte 
undersökts. 
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Tabell 4. Konceptuell modell för Sjövallen. De mörkgröna rutorna betecknar de huvudsakliga 
föroreningskällorna, spridningsprocesserna och exponeringsvägarna, de grå rutorna betecknar sådana med lägre 
sannolikhet eller prioritering. De vita rutorna betecknar skeenden och naturresurser som bedöms som försumbara 
eller som inte beaktas i riskbedömningen. 

Föroreningskälla Spridningsväg Exponeringsväg Skyddsobjekt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Människor Miljön Naturresurser 

7.3 Exponeringsanalys 

I detta avsnitt sammanställs halter och mängder av kritiska föroreningar i marken som 
skyddsobjekten kan exponeras för.  

7.3.1 Representativa halter i jord för respektive exponeringsväg  

En exponeringsenhet är den minsta volym jord som kan utgöra ett problem ur risksynpunkt 
(SGI, 2018). Exponeringsomfattningen beror på den representativa halten i en 
exponeringsenhet samt på exponeringstiden och/eller -mängden. Den halt som bäst 
representerar risksituationen inom området, utan att risken underskattas, varierar beroende på 
vilken exponeringsväg som beaktas. 

Exponering för föroreningar i jord bedöms, till olika grad, kunna ske genom: 

 Oralt intag av jord och damm 
 Hudkontakt med jord och damm 
 Inandning av damm 
 Inandning av ångor 
 Intag av växter 

Ytlig 
markförorening 
(0-1 m u my) 

Djupare 
markförorening 

(>1 m u my) 

Förorening i 
grundvattnet 

Damning 

Upptag i växter 

Partikelbunden 
spridning till 
grundvatten 
och ytvatten 

Urlakning från 
jord till grund- 
och ytvatten 

Spridning av 
förorening i 
grund- och 

ytvatten 

Inandning av 
damm 

Hudkontakt 
med jord 

Intag av jord 

Intag av växter 

Inandning av 
ånga 

Intag av 
dricksvatten 

Hudkontakt 
med grund- 
och ytvatten 

Besökande 
som 

använder 
området för 
rekreation 

Närboende 
som 

använder 
området för 
rekreation 

Markeko-
systemet 

Ytvatten-
eko-

systemet 

Grundvatten 

Ytvatten 

Förorening i 
ytvattnet 

Förorening i 
sediment 

Urlakning från 
sediment till 
grund- och 

ytvatten 
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Vid damning sker en spridning av förorening från framför allt den ytliga jordvolymen. 
Exponeringen via damning minskar med djupet under markytan och damningen en given nivå 
under markytan bedöms ske relativt jämt. För inandning av damm är därför det verkliga 
medelvärdet av föroreningshalten i jord inom en exponeringsenhet representativ för 
exponeringsomfattningen. Även inandning av ånga är beroende av medelhalten i den 
förorenade jorden. Exponeringstiden för inandning av ånga är dock inte beroende av 
föroreningens djup under markytan. 

Exponering av grundvatten via intag av dricksvattten beaktas inte, eftersom detaljplaneområdet 
och omgivande hushåll är anslutna till det kommunala dricksvattennätet.  

Vid intag av jord, hudkontakt med jord och damm samt intag av växter som odlats på platsen, 
är exponeringen beroende av föroreningshalten i just den jord som en person intar, kommer i 
kontakt med eller äter växter från. För intag av jord och växter och hudkontakt med jord och 
damm är den maximala halten förorening i jorden den halt som representativ för 
exponeringsomfattningen, då det inte kan uteslutas att en person exponeras för den jord som är 
mest förorenad. Enstaka intag av en större mängd jord ska inte medföra risk för akuta 
hälsoeffekter. Särskilt små barn kan få i sig större mängd jord oralt, sk. pica-beteende. Därför 
beaktas akuttoxiska halter särskilt för ytlig jord. 

Enbart de ämnen som identifierats i avsnitt 6.2 har utretts vidare och jämförs med platsspecifika 
riktvärden. 

7.3.2 Representativa halter i jord för skydd av markmiljön och mot spridning  

Vattnet som perkolerar genom jorden, lakar ur föroreningar och tar med sig partiklar nedåt i 
jordprofilen och nedströms området. Då hela volymen vatten som rinner genom jorden står i 
kontakt med jordpartiklar, är det verkliga medelvärdet av föroreningshalten i jord inom en 
spridningssenhet (jämför ”exponeringsenhet”) representativt för spridning till ytvatten och 
grundvatten.  

Skydd av markmiljöns ekosystem kan beaktas dels på lokal nivå och dels på en övergripande 
nivå. På lokal nivå är de maximala halterna representativa för risken för ekosystemet som 
föroreningarna utgör. På en övergripande nivå är det verkliga medelvärdet av föroreningshalten 
i jord representativt för hur stor påverkan föroreningen har på markekosystemet. 

7.3.3 Exponeringsomfattning 

Exponeringsvägarna och -tiderna som är aktuella i föreliggande fall sammanfattas i Tabell 5 
och Tabell 6 nedan. De scenarier som beaktas är: 

 Scenario 1: Barn och vuxna (och husdjur) som använder området för rekreation 
 Scenario 2: Närboende barn och vuxna (och husdjur) som exponeras i sin boendemiljö 

via damning 
 Scenario 3: Närboende barn och vuxna (och husdjur) som använder området för 

rekreation och som också exponeras i sin boendemiljö, via damning 

Då det scenario som ger störst exponering för föroreningar från området är 
kombinationsscenariot scenario 3, är det detta scenario som beaktas vidare. 
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I riskbedömningsverktyget antas barn ha åldern under 7 år, och ”vuxna” vara människor över 
7 år. Med ”barn” respektive ”vuxna” avses därför i texten nedan, personer under respektive 
över 7 år.  

Djurs exponering av förororeningar ingår inte specifikt i beräkningsmodellen. Det enda som 
står om djur i Naturvårdsverkets (2009a) rapport är att skydd av markmiljön även ska inkludera 
marklevande djur. Det antas därför i riskbedömningen att eventuella husdjur som vistas i parken 
och barn exponeras på samma sätt. Husdjur som exempelvis hundar och barn kan exponeras 
för förorenad jord på ungefär samma sätt, men det är inte troligt att människor och husdjur är 
lika känsliga för de aktuella föroreningarna. Huruvida husdjur är mer eller mindre känsliga för 
de aktuella föroreningarna har dock inte utretts i föreliggande riskbedömning, då det ligger 
utanför projektets ramar. 

Ytlig jord betraktas förekomma 0-1 m u my, medan djupare jord betraktas vara jord som 
förekommer på större djup än 1 meter under markytan (>1 m u my).  

 Scenario 3 

Ytlig jord 
Exponeringstiden för ytlig jord (0-1 m u my) för scenario 3 (närboende barn och vuxna som 
använder området för rekreation och som också exponeras via damning) bedöms vara 2 h om 
dagen, 5 dagar i veckan, året runt. Det gäller intag av jord och inandning av ånga. En sådan 
exponeringstid bedöms vara rimlig, då det inte kan uteslutas att närboende personer använder 
parkmarken nästan dagligen, men med lägre frekvens vintertid än sommartid. Då det inte finns 
några byggnader inom det aktuella området, antas endast utomhusvistelse ske. Det påverkar 
framför allt graden av inandning av ånga.  

För inandning av damm kan exponering ske dels vid vistelse inom området och dels då vinden 
ligger på åt det håll där de närboende bor. Därför har ett antagande gjorts om att vinden blåser 
från området mot bostäderna ¼ av dagarna om året, dvs 91 dagar per år. Konservativt antas det 
att denna exponeringstid adderas direkt till exponeringstiden vid vistelse inom området. Det 
innebär att exponering via inandning av damm bedöms kunna ske 260 dagar per år, 2 h per dag 
och 91 dygn per år, dvs 2 704 h/år, vilket räknas om till 113 hela dygn per år. Av denna tid 
utörs 81 % av vistelse i hemmet, som enligt KM-scenariot antas vara inomhusvistelse. Vistelse 
inom parkområdet sker endast utomhus, då inga byggnader är planerade inom området. Det 
innebär att vistelsetiden inomhus vid inandning av damm bedöms vara cirka 81 %. 

Hudkontakt med jord bedöms främst kunna ske under den varmare delen av året. Därför sätts 
exponeringstiden för hudkontakt till 120 dagar per år, vilket är detsamma som KM-scenariot. 
Den exponerade hudytan bedöms vara densamma som KM-scenariot, 0,5 m3 för både barn och 
vuxna. Det motsvarar att barn har hela bålen exponerad, medan vuxnas armar och ben exponeas 
då det antas att de har shorts och t-shirt på sig.  

Andelen växter från platsen som intas antas vara 10 %, samma mängd som antas i KM-
scenariet. Det kan inte uteslutas att ätliga växter kan plockas och konsumeras av personer som 
besöker parken i lika stor mängd som från en trädgård. 
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Intag av grundvatten som dricksvatten beaktas inte, eftersom fastigheterna inom det nya 
detaljplaneområdet kommer att vara anslutna till det kommunala dricksvattennätet. Även 
omgivande fastigheter är anslutna till detta anslutna till det kommunala dricksvattennätet. 

Tabell 5. Exponeringsomfattning som antas för ytlig jord, scenario 3, samt för det generella scenariot för KM. 
Barn och vuxna (och husdjur) bedöms exponeras i samma utsträckning. För inomhusvistelse anges andelen av 
vistelsetiden som sker inomhus. För intag av växter anges andelen av totalt intag av växter under ett år som 
bedöms komma från det aktuella området.  

Exponerings-
väg 

Intag 
av jord 
(dag/år) 

Hud-
kontakt 
(dag/år) 

Exponerad 
hudyta 
(m2) 

Inandning 
av damm 
(dag/år) 

Andel 
inomhus-
vistelse 
damm (%) 

Inandning 
av ånga 
(dag/år) 

Andel 
inomhus-
vistelse 
ånga (%) 

Intag av 
växter 
(%) 

Intag av 
dricks-
vatten 

Scenario 3 260 120 0,5 113, 24 h/d 81 260, 2 h/d 0 5 Beaktas ej 

KM  365 120 0,5 365, 24 h/d 100 365, 24 h/d 100 10 Beaktas 

Djupare jord 
Exponeringstiden för djupare jord (>1 m u my) för scenario 3, bedöms vara 10 % av 
exponeringstiden för ytlig jord, dvs 26 dagar per år för intag av jord. Exponering för djupare 
jord bedöms främst ske i samband med schaktarbete och det bedöms vara rimligt, men 
konservativt, att schaktarbete i djupare jord kan ske under en knapp månad varje år.  

Exponering via inandning av damm bedöms också kunna ske 26 dagar per år, då ett konservativt 
antagande är att vinden ligger på mot bostäderna från parken under hela perioden som schakt 
sker. 

Hudkontakt med jord bedöms också kunna ske 26 dagar per år, då det inte är orimligt att 
schaktarbete sker under den varmare delen av året. Det vill säga det finns en sannolikhet att 
hudkontakt kan ske under hela perioden som djupare schakt utförs. Den exponerade hudytan 
bedöms vara densamma som för ytlig jord.  

Exponeringen av ånga från djupare jordlager är densamma som exponeringstiden för ånga från 
ytliga jordlager, då ångavgången inte är djupberoende. Den sätts fortsatt till 260 dagar per år. 
Endast utomhusvistelse antas ske.  

Inget intag av växter som växer i djupare belägen jord bedöms kunna ske, då ätliga växters 
rötter inte bedöms nå till djupare jordlager.  

Inte heller för djupare jord beaktas intag av dricksvatten, då fastigheterna inom och i närheten 
av Sjövallen ska vara anslutna till det kommunala dricksvattennätet. 
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Tabell 6. Exponeringsomfattning som antas för djupare jord, scenario 3, samt för det generella scenariot för KM. 
Barn och vuxna (och husdjur) bedöms exponeras i samma utsträckning. För inomhusvistelse anges andelen av 
vistelsetiden som sker inomhus. För intag av växter anges andelen av totalt intag av växter under ett år som 
bedöms komma från det aktuella området. 

Exponerings-
väg 

Intag 
av jord 
(dag/år) 

Hud-
kontakt 
(dag/år) 

Exponerad 
hudyta 
(m2) 

Inandning 
av damm 
(dag/år) 

Andel 
inomhus-
vistelse 
damm (%) 

Inandning 
av ånga 
(dag/år) 

Andel 
inomhus-
vistelse 
ånga (%) 

Intag av 
växter 
(%) 

Intag av 
dricks-
vatten 

Scenario 3 26 26 0,5 26, 24 h/d 81 260, 2 h/d 0 
Beaktas 
ej 

Beaktas ej 

KM  365 120 0,5 365, 24 h/d 100 365, 24 h/d 1 10 Beaktas 

 

7.3.4 Spridningsomfattning av föroreningar från jord 

Spridning av föroreningar påverkas av jordens egenskaper. Spridningsomfattningen är 
beroende av områdets storlek, områdets geologi och hydrogeologi, hydrauliska konduktiviteten 
samt nederbördsmängden. De spridningsantaganden som använts för ytlig jord och djupare jord 
i föreliggande riskbedömning sammanfattas i Tabell 7 nedan. De parametrar som ändrats 
jämfört med de generella antaganden som Naturvårdsverket gör i sin beräkningsmodell 
(Naturvårdsverket, 2016b), är kommenterade nedan. 

Det aktuella området som nu riskbedöms baserat på rutnätsprovtagningen, har en area på 
omkring 11 250 m2 och dess bredd i grundvattnets förmodade strömningsriktning (ortagonalt 
mot vattenlinjen) är 133 m. Det innebär att dess teoretiska längd är 85 m.  

Medelhalten TOC (halt organiskt material) som uppmätts inom undersökningsområdet är 0,87 
% i ytlig jord (0-1 m u my) och 0,83 % i djupare jord (>1 m u my). Då TOC-halterna baseras 
på få mätvärden och skillnaderna är så små, görs bedömningen att medelvärdet Vattenhalten i 
jorden beräknas som 1 - TS-halten. För ytlig jord är den 18 % och för djupare jord är den 18,8 
%. 

Den ytliga jorden består till stor del av sandigt fyllnadsmaterial, vilka betecknas som 
genomsläppliga jordarter, medan den djupare jorden består av naturligt förekommande lera, dvs 
täta jordarter. Därför bedöms den ytliga jorden ha en porositet på 0,35 dm3 por/dm3 jord, medan 
den djupare jorden bedöms ha en porositet på 0,45 dm3 por/dm3 jord (Naturvårdsverket, 2009a 
och 2016b). 

Grundvattenbildningen har beräknats genom en modell av Rodhe et al (2006). Modellen beaktar 
nederbörd, avrinning, avdunstning och perkolation. I modellen beaktas tre markklasser: morän, 
grov jord samt fin jord, eftersom de vattenhållande egenskaperna hos jorden varierar baserat på 
dess kornfördelning. Grov jord är sand, grus och isälvssediment. Fin jord är lera, lerig morän 
och moränlera. I grova jordar är grundvattenbildningen som störst. I föreliggande fall, består de 
översta jordlagren av grova jordar. Underliggande jordarter består av fin jord. De ovanliggande 
jordlagren bedöms påverka grundvattenbildningen mest, då genomsläppliga ytliga lager tillåter 
nederbörd att perkolera ner i jorden. Modellen för grundvattenbildning i grov jord ger en 
grundvattenbildning på 300-375 mm/år, medan modellen för fin jord ger en 
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grundvattenbildning på cirka 225 mm/år (Rodhe et al, 2006. Området är inte hårdgjort i dag 
och kommer med all sannolikhet inte att vara hårdgjort i framtiden heller, då markanvändningen 
är parkmark. Grundvattenbildningen i bedöms dock i praktiken vara lägre än det teoretiska 
värdet; ett rimligt antagande är att cirka hälften av den maximala teoretiska vattenmängden i 
praktiken bildar grundvatten. Det innebär en grundvattenbildning på cirka 200 mm/år. 

Då det antas att grundvattnet i huvudsak bedöms röra sig i de mera genomsläppliga sandliga 
jordarterna, bedöms den hydrauliska konduktiviteten i den mättade zonen vara mellan 10-3 och 
5*10-6 m/s (Naturvårdsverket, 1999), vid en lutning av 1 %. Grundvattnets lutning eller verkliga 
nivåer är inte kända. Den hydrauliska konduktiviteten sätts därför till 1*10-5 m/s och gradienten 
till 3 %.  

Då jorddjupet i närliggande brunnar konstaterats vara maximalt 7 m och då det i SGU:s 
jorddjupskarta skattas till 1-3 m, sätts akviferens mäktighet till 5 m. 

Grundvattnet bedöms vara skyddsvärt, men inget intag av dricksvatten beaktas. Vidare bedöms 
75 % av de marklevande arterna behöva skyddas, i enlighet med de generella antagandena för 
KM. 

Sjön Väringen är 16 meter djup och har en yta på 18,8 km2 (https://www.ifiske.se/fiske-
varingen.htm) Vattendjupet i den vik som Sjövallen gränsar till är inte känt. Det är troligt att 
vattenomsättningen i viken är relativt stor i relation till hela sjöns omsättning, då den ansluter 
till den å som leder vatten från Vedevågssjön i norr. Om det antas att sjöns medeldjup är 8 m, 
blir vattenvolymen i sjön 150 400 000 m3. Sjöns avvattnas av Arbogaån, som har ett 
medelvattenflöde på 44 m3/s (Wikipedia, 2022). Om det antas att allt vatten i Väringen rinner 
via Arbogaån, har sjön en omsättningstid på 0,11 år.  

Övriga spridningantaganden följer Naturvårdsverkets generella antaganden, se Tabell 7 nedan. 

Tabell 7. Spridningsantaganden för spridning av föroreningar från det förorenade området i Sjövallen.  

Parameter Värde Kommentar 

Områdets längd (m) 85  
Områdets teoretiska längd i grundvattnets strömningsriktning. 
Området area är 11 250 m2 

Områdets bredd (m) 133 Områdets bredd i grundvattnets strömningsriktning. 

Halt löst/mobilt organiskt 
kol (mg/l) 

3 Generellt antagande (Naturvårdsverket, 2009a och 2016b) 

Torrdensitet (kg/dm3) 1,5 Generellt antagande (Naturvårdsverket, 2009a och 2016b) 

Halt organiskt kol (%) 0,85 Platsspecifikt värde, baserat på uppmätta TOC-halter. 

Vattenhalt,  ytlig jord 

(dm3 vatten/dm3 jord) 
0,18 Platsspecifik bedömning baserad på uppmätta TS-halter 

Vattenhalt, djupare jord 

(dm3 vatten/dm3 jord) 
0,188 Platsspecifik bedömning baserad på uppmätta TS-halter 

Andel porluft,  ytlig jord 
(dm3 luft/dm3 jord) 

0,17 
Baserat på uppmätt vattenhalt, se ovan. Genomsläpplig jordart 
(Naturvårdsverket, 2009a och 2016b) 

Andel porluft,  djupare 
jord (dm3 luft/dm3 jord) 

0,26 
Baserat på uppmätt vattenhalt, se ovan. Genomsläpplig jordart 
(Naturvårdsverket, 2009a och 2016b) 
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Parameter Värde Kommentar 

Total porositet ytlig jord 

(dm3 por/ dm3 jord) 
0,35 

Porositeten för genomsläpplig jordart (Naturvårdsverket, 
2009a och 2016b) 

Total porositet djupare 
jord (dm3 por/ dm3 jord) 

0,45 
Porositeten för tät jordart (Naturvårdsverket, 2009a och 
2016b) 

Grundvattenbildning 
(mm/år) 

200  Platsspecifik bedömning (Rodhe et al 2006) 

Hydraulisk konduktivitet 
(m/s) 

1*10-5 
Gäller för sand vid 1 % lutning av grundvattenytan 
(Naturvårdsverket, 2009a och 2016b) 

Hydraulisk gradient 
(mm/m) 

3 % Generellt antagande (Naturvårdsverket, 2009a och 2016b) 

Akviferens mäktighet (m) 5 Antagande baserat på jorddjup i området (SGU, 2021c). 

Avstånd till brunn (m) - Intag av dricksvatten beaktas inte. 

Luftvolym i byggnad (m3) 240  Generellt antagande (Naturvårdsverket, 2009a och 2016) 

Luftomsättning i 
byggnad (ggr/dag) 

12 Generellt antagande (Naturvårdsverket, 2009a och 2016) 

Yta under byggnad (m2) 100 Generellt antagande (Naturvårdsverket, 2009a och 2016) 

Djup till förorening ytlig 
jord (m) 

0,35 Generellt antagande (Naturvårdsverket, 2009a och 2016) 

Djup till förorening 
djupare jord (m) 

1,0 Djupare förekommande förorening i jord 

Ytvattenrecipient Sjö Platsspecifikt värde 

Sjöns volym (m3) 150 400 000 Antagande om volym. 16 m djup och 18,8 km2 yta. 

Sjöns omsättningstid 
(år) 

0,11 Avvattning till Arbogaån 

Skydd av markmiljö (%) 
75 % av marklevande arter 
skyddas 

Generellt antagande, enligt antagandena för KM 
(Naturvårdsverket, 2009a och 2016) 

Skydd av grundvatten 
beaktas 

Ja Grundvattnet inom området är skyddsvärt 

Avstånd till skyddat 
grundvatten (m) 

0 Grundvattnet inom området är skyddsvärt 

7.3.5 Nedbrytning och förändringar över tid 

Metaller bryts inte ner, men deras oxidationstal och därmed tendens för spridning eller 
fastläggning kan ändras beroende på hur de hydrogeologiska förhållandena i området ser ut. I 
den mättade zonen är förhållandena mera reducerande än i den omättade, vilket gör att 
metallernas rörlighet ökar vid en höjd grundvattennivå. Detta gäller bland annat arsenik.  

Metallers rörlighet i marken är starkt beroende av pH och redoxförhållanden. Tungmetaller 
fastläggs vanligtvis starkt i jord och uppvisar därvid låg rörlighet. Rörligheten ökar dock 
normalt vid sjunkande pH-värde.  

PAH är reaktiva och vid nedbrytning bildas andra PAH, som kan vara mera spridningsbenägna 
och giftiga än ursprungsprodukten, då nedbrytningsprodukterna ofta är mindre molekyler 
och/eller har substituerats med vattenlösliga delar. Vid reaktion med syre eller kväve och bildas 
oxo- respektive nitro-PAH. PAH med korta kolkedjor är relativt vattenlösliga och kan spridas 
med grundvattnet, medan tyngre PAH framför allt är partikelbundet och sprids via damm.  
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Utöver de kemiska egenskaperna, kan klimatförändringar påverka föroreningsspridningen 
genom förändrade nederbördsmängder samt yt- och grundvattennivåer. Om grundvattennivån 
höjs, kan spridningen av föroreningar från den nu omättade zonen öka, om den hamnar under 
grundvattenytan. Även en höjd vattennivå i Väringen kan påverka spridningen, då mera mark 
hamnar under vatten. En ökad nederbördsmängd ökar också spridningen, av föroreningar, då 
vattenflödet ut från området blir större.  

Med tiden kan andelen bevuxen yta förändras, vilket påverkar exponerings- och 
spridningsförutsättningarna i området. Växtlighet skyddar mot damning och erosion, men också 
mot direktkontakt med jorden.  

7.4 Effektanalys  

I detta avsnitt sammanställs de riktvärden som används för bedömning av miljö- och hälsorisker 
inom undersökningsområdet. Vidare sammanställs de faktorer som är viktiga för bedömning av 
miljö- och hälsoriskerna. 

Föreliggande riskbedömning fokuserar på de föroreningar som förekommer i så höga halter att 
de betraktas som föroreningar av potentiell betydelse, se avsnitt 6.2. Då de toxikologiska 
egenskaperna hos föroreningar bedöms, tas hänsyn till möjliga exponeringsvägar, det vill säga 
intag av jord och växter, inandning av damm, inandning av ånga samt hudkontakt med jord. 
Både långtidsexponering (kroniska effekter) och korttidsexponering (akuta effekter) beaktas. 

7.4.1 Platsspecifika riktvärden för jord 

Platsspecifika riktvärden (PRV) för de aktuella föroreningarna i jord har tagits fram med hjälp 
av Naturvårdsverkets beräkningsverktyg (Naturvårdsverket, 2016b). Antagandena som de PRV 
baseras på redovisas i avsnitt 7.2 och 7.3. 

De platsspecifika riktvärdena utgår från de övergripande åtgärdsmål som tagits fram och 
presenteras i avsnitt 7.2.2. Vidare utgår de från de platsspecifika förhållandena i området, som 
sammanfattas i den konceptuella modellen i avsnitt 7.2.5. De exponeringsscenarier och 
spridningsantaganden som beaktas de är desamma oavsett förorening, därför görs ingen 
särskillnad mellan typen av föroreningar i de antaganden som beskrivs nedan. Skillnaderna i 
exponering och spridning som beror av kemiska egenskaper hos de olika föroreningarna, 
regleras i beräkningsmodellen (Naturvårdsverket, 2016b), genom de ämnesspecifika egen-
skaper som är inlagda i den. De hälsoriskbaserade riktvärdena är baserade på långtidsrisker där 
exponeringsvägarna för människor vägts samman och justerats för korttidsrisker och akuta 
risker. Riktvärdena är justerade för exponering från andra källor (Naturvårdsverket, 2009a och 
2016b). 

Uttagsrapporterna presenteras i bilaga 4 a-b. 

 Platsspecifika riktvärden för jord, för skydd av människors hälsa 

Platsspecifika riktvärden för ytlig jord, skydd av människors hälsa (PRVhälsa), har beräknats 
baserat på de antaganden som presenteras i avsnitt 7.3.3.1, för scenario 4.  
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De beräknade riktvärdena för ytlig jord, justerade för långtidseffekter, presenteras i Tabell 8.  

Tabell 8. Beräknade avrundade platsspecifika riktvärden för skydd av människors hälsa (PRVhälsa) för scenario 3, 
ytlig jord, samt Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, avseende skydd av 
människors hälsa (MKMhälsa). Samtliga riktvärden anges i mg/kg TS. I fotnot under tabellen ges en förklaring av 
vilken exponeringsväg som är styrande för respektive riktvärde. 

Ämne PRVhälsa  KMhälsa 

Arsenik 101 101 

Bly 803 503 

Kobolt 252 152 

Kvicksilver 0,72 0,254 

Aromater >C10-C16 702 1202 

PAH-M 152 34 

PAH-H 0,62 12 

Styrande exponeringsväg för PRV: 
1. Uppjusterad till bakgrundshalt 
2. Intag av växter 
3. Intag av jord 
4. Inandning av ånga 

Som kan ses i Tabell 8 styrs både PRVhälsa och KM-riktvärdena för arsenik av bakgrundshalter 
och är därför lika stora. PRVhälsa för bly, kobolt, kvicksilver och PAH-M är högre än KM-
riktvärdena. PRVhälsa för aromater >C10-C16 och PAH-H är något lägre än KM-riktvärdet. 
Anledningarna till detta presenteras i avsnitt 7.4.3 nedan. Det som framför allt påverkar de 
beräknade PRVhälsa är att exponeringsomfattningen är mindre än i det generella scenariot och 
att intag av dricksvatten inte beaktas. 

De beräknade riktvärdena för djupare jord, justerade för långtidseffekter, presenteras i Tabell 9 
nedan. 

Tabell 9. Beräknade avrundade platsspecifika riktvärden för skydd av människors hälsa (PRVhälsa) för scenario 3, 
djupare jord, samt Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, avseende skydd av 
människors hälsa (MKMhälsa). Samtliga riktvärden anges i mg/kg TS. I fotnot under tabellen ges en förklaring av 
vilken exponeringsväg som är styrande för respektive riktvärde. 

Ämne PRVhälsa  KMhälsa 

Arsenik 503 101 

Bly 6005 503 

Kobolt 1 0003 152 

Kvicksilver 403 0,254 

PAH-M 7004 34 

Aromater >C10-C16 15 0006 1202 

PAH-H 306 12 

Styrande exponeringsväg för PRV: 
1. Uppjusterad till bakgrundshalt 
2. Intag av växter 
3. Intag av jord 
4. Inandning av ånga 
5. Korttidsexponering 
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6. Hudkontakt med jord/damm 

Som kan ses i Tabell 9, är de beräknade riktvärdena betydligt högre än de generella riktvärdena 
för KM. Anledningarna till det är att samtliga exponeringsomfattningar är betydligt lägre än för 
KM-scenariot, att intag av växter dricksvatten och växter inte beaktas och att djupet till 
förorening är större än för KM-scenariot. Detta utvecklas mera i avsnitt 7.4.3. 

Utöver PRVhälsa ovan, är det relevant för riskbedömningen att utvärdera uppmätta halter mot 
riktvärden för skydd mot akuttoxiska halter eller korttidsriktvärden för aktuella ämnen. De 
förorenande ämnen av potentiell betydelse som har akuttoxiska halter samt korttidsriktvärden, 
enligt Naturvårdsverket (2016b), presenteras i Tabell 10 nedan. För djupare jord styrs PRV av 
riktvärdet för skydd mot korttidsexponering, se Tabell 9. För övriga ämnen och nivåer, är de 
akuttoxiska halterna eller korttidsriktvärdena högre än PRV, men kan vara aktuella i enstaka 
fall, om höga halter påvisas i ytlig jord. 

Tabell 10. Akuttoxiska halter samt korttidsriktvärden (Naturvårdsverket, 2016b) för ämnen av potentiell betydelse. 
Samtliga halter anges i mg/kg TS.  

Ämne 
Korttids-

exponering 
Akuttoxicitet 

Arsenik - 100 

Bly 600 - 

Kobolt - - 

Kvicksilver - - 

Aromater >C10-C16 - - 

PAH-M - - 

PAH-H 300 - 

 Platsspecifika riktvärden för jord, för skydd av miljön 

Platsspecifika riktvärden för skydd av miljön (PRVmiljö), har beräknats baserat på de antaganden 
som presenteras i Tabell 7.  

PRVmiljö består av de sammanvägda riktvärdena för skydd av markmiljön (PRVmark), skydd av 
ytvatten (PRVyv) och skydd av grundvatten (PRVgv). PRVmiljö är oberoende av exponerings-
scenarierna och djupet under markytan, eftersom spridningsparametrarna inte varierar 
betydande med djupet. Riktvärdena presenteras i Tabell 11 nedan.  

Tabell 11. Beräknade avrundade platsspecifika riktvärden för ytlig och djupare belägen jord för skydd av miljön 
(PRVmiljö), uppdelat i riktvärden för skydd av markmiljön (PRVmark) för skydd av grund- och ytvatten (PRVgv 
respektive PRVyv) samt Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning avseende skydd av 
miljön (KMmiljö). Samtliga riktvärden anges i mg/kg TS. Fetmarkerat riktvärde är styrande (dvs lägst) för PRVmiljö. 

Ämne PRVmark  PRVgv PRVyv  PRVmiljö KMmiljö 

Arsenik 20 101 50 000 10 20 

Bly 200 40 500 000 40 120 

Kobolt 20 101 35 000 6 20 

Kvicksilver 5 0,6 350 0,6 2 
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Ämne PRVmark  PRVgv PRVyv  PRVmiljö KMmiljö 

Aromater 
>C10-C16 3 2 35 000 2 3 

PAH-M 10 2 7 000 2 10 

PAH-H 2,5 0,7 10 000 0,7 2,5 

1. Uppjusterat till bakgrundshalt 

Som kan ses i Tabell 11, styrs PRVmiljö av riktvärdena för skydd av grundvattnet inom och 
nedströms området. De platsspecifika parametrar som påverkar PRVmiljö som presenteras i 
avsnitt 7.4.3. Att den beräknade platsspecifika spridningen av föroreningar från jorden till 
grundvattnet är större än vid det generella scenariot, gör att PRVmiljö blir lägre än de generella 
riktvärdena för KM. 

 Sammanvägda platsspecifika riktvärden för jord 

De sammanvägda platsspecifika riktvärdena för jord bestäms av de lägsta beräknade 
riktvärdena för skydd av människors hälsa och miljön. De sammanfattas i Tabell 12 nedan. Som 
kan ses i tabellen är PRVmiljö styrande för alla ämnen utom PAH-H i ytlig jord. 

Tabell 12. Sammanvägda platsspecifika riktvärden för ytlig och djupare belägen samt Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Samtliga riktvärden anges i mg/kg TS. 

Ämne 
PRVhälsa  

ytlig jord  
PRVhälsa  

djupare jord 
PRVmiljö 

PRVsammanvägt 

ytlig jord  
PRVsammanvägt 

djupare jord  
KM 

Arsenik 10 50 10 10 10 10 

Bly 80 600 40 40 40 50 

Kobolt 25 1 000 10 10 10 15 

Kvicksilver 0,7 40 0,6 0,6 0,6 0,25 

Aromater 
>C10-C16 

70 15 000 2 2 2 3 

PAH-M 15 700 2 2 2 3,5 

PAH-H 0,6 30 0,7 0,6 0,6 1 

7.4.2 Biologisk tillgänglighet och bioackumulation 

I Naturvårdsverkets beräkningsmodell (2016b), finns det möjlighet att använda sig av en relativ 
biotillgänglighetsfaktor för intag av jord, inandning av damm och hudkontakt. Detta för att 
justera exponeringen baserat på vilken andel förorening som antagits vara biologiskt tillgänglig 
vid fastställandet av det tolerabla dagliga intaget (TDI). TDI baseras ofta på föroreningar i föda 
eller dricksvatten. Föroreningar i jord kan exempelvis ha en lägre biotillgänglighet än 
föroreningar i dricksvatten, på grund av att de binds till jordpartiklarna. I Naturvårdsverkets 
generella scenarier sätts biotillgänglighetsfaktorn till 1, dvs ingen justering görs. För att 
bestämma biotillgänglighetsfaktorn behöver omfattande analyser göras. Därför sätts 
biotillgänglighetsfaktorerna till 1 för alla exponeringsvägar i föreliggande riskbedömning.  

I beräkningsmodellen finns det även möjlighet att justera bioackumulationsfaktorn, BCF. Dock 
har inga analyser av växtprov från området gjorts inom ramarna för föreliggande huvudstudie. 
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Generellt antas därför att de riktvärden för skydd mot exponering av föroreningar via intag av 
växter som beräknas i Naturvårdsverkets modell gäller även i föreliggande fall. 

7.4.3 Sammanfattning och slutsatser effektanalys 

I effektanalysen bestäms den föroreningshalt under vilken risken för negativa effekter bedöms 
som acceptabla. Endast PRV används vid effektanalysen, inga toxilogiska tester, lakförsök eller 
liknande har ingått i föreliggande uppdrag.  

Både PRVhälsa och PRVmiljö påverkas av spridingsparametrarna som används vid beräkningarna 
av de platsspecifika riktvärdena, men för PRVhälsa har även exponeringsantagandena en effekt 
på de resulterande riktvärdena. Att halten organiskt kol i området är lägre än vid de generella 
antagandena, gör att modellen räknar med en högre rörlighet (lakbarhet och avgång genom 
ånga) hos de ämnen som binds till organiskt material. Även det faktum att områdets area och 
grundvattenbildningen i området är större och akviferens mäktighet mindre än i KM-scenariet 
sänker de resulterande PRV. Ett större område och högre grundvattenbildning resulterar i att 
modellen beräknar att en större mängd föroreningar kan spridas från området, medan en mindre 
mäktig akvifer resulterar i en lägre spädning av föroreningarna som beräknas laka ut till 
grundvattnet. Samtliga dessa faktorer resulterar i att framför allt PRVmiljö blir lägre än de 
generella riktvärdena.  

Undantaget PRV för arsenik, aromater >C10-C16 och PAH-H i ytlig jord, är PRVhälsa dock 
högre än riktvärdena för KM. Det som framför allt påverkar de beräknade PRVhälsa är att 
exponeringsomfattingen för förorenad jord är mindre än i det generella scenariot. Intag av 
dricksvatten beaktas inte för något jorddjup och för djupare jord beaktas inte heller intag av 
växter. Det höjer PRV jämfört med de generella riktvärdena.  

7.5 Riskkaraktärisering 

Nedan presenteras riskkaraktäriseringen av utredningsområdet. I riskkaraktäriseringen 
utvärderas de negativa miljö- och hälsoeffekter som exponering av föroreningar från det 
aktuella området kan orsaka. Riskerna utvärderas genom en jämförelse mellan PRV för jord 
och uppmätta halter. Som tidigare nämts, är scenario 3 styrande för PRVhälsa inom området och 
beaktas därför i riskkaraktäriseringen. 

Rutnätet och provtagningspunkternas läge framgår av bilaga 1a. Analysresultaten för ämnen av 
potentiell betydelse för föroreningssituationen jämförs med beräknade PRV i bilaga 5. 
Föroreningssituationen illustreras i situationsplanerna i bilaga 6.  

Som kan ses i bilaga 2a-b, överskrider inga halter av arsenik, bly eller PAH-H riktvärdena för 
akuttoxicitet respektive korttidsexponering. Därmed kan det konstateras att uppmätta halter inte 
utgör någon oacceptabel risk vid exponering på kort sikt. Dessa riktvärden beaktas därför inte 
vidare. 

För att förenkla läsbarheten i texterna nedan anges inte några halter eller siffror på PRV. För 
information om de uppmätta halterna hänvisas till resultatbilagorna. 



§57/22 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 - KS 2017/255-12 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 : Bilaga 5. Riskbedömning och åtgärdsutredning DGE

Sammhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Lindesberg Rapport  

Riskbedömning och åtgärdsutredning, Sjövallen i Frövi Datum: 2022-01-27 

 Uppdragsnr: 415592 
 Dokumentnr: 13729-22 

 

33 (62) 

7.5.1 Skydd av människors hälsa 

 Uppmätta halter jämfört med PRVhälsa 

Föroreningssituationen i jord inom undersökningsområdet, jämfört med platsspecifika 
riktvärden för skydd av människors hälsa, sammanfattas i Tabell 13 nedan. För de rutor där det 
anges att inga halter överskrider PRVhälsa, överskrider varken uppmätta halter i samlingsprov 
eller i eventuella stickprov PRVhälsa. I annat fall anges det i vilka prov som PRVhälsa överskrids, 
och vilka ämnen som påvisats i halter överskridande PRVhälsa. För de nivåer under markytan där 
endast stickprov analyserats, står det ”stickprov” efter rutbeteckningen i den vänstra kolumnen, 
i annat fall avses hela rutan.  

Som kan ses i Tabell 13, har föroreningar i halter över PRVhälsa påvisats i rutorna B, C, D, E, F, 
H och I.  

Uppmätta halter av PAH-H överskrider PRVhälsa i tre beslutsenheter (samlingsprov för hel ruta). 
Dessutom överskrider halter av PAH-H PRVhälsa i ytterligare tio stickprov. I tre av dessa 
överskrids även uppmätta halter av PAH-M PRVhälsa. I ett stickprov, uttaget i ruta I, överskrider 
halterna av kvicksilver och bly PRVhälsa. 

Fullständig jämförelse mellan uppmätta halter och PRVhälsa, redovisas i bilaga 5. 

Tabell 13. Sammanfattning av föroreningssituationen enligt resultaten från aktuell undersökning, där uppmätta 
halter jämförs med platsspecifika riktvärden för skydd av människors hälsa (PRVhälsa). Alla resultat gäller för 
respektive ruta och nivå, undantaget de resultat som betecknas ”(stickprov)”, som representerar prov i ensild 
undersökningspunkt. 

Ruta  
Marknivå 
(m u my) 

Jordtyp 
(naturlig/fyll) 

Föroreningssituation, högsta överskridande halter 

A 0-0,5 Fyll Inga halter överskridande av PRVhälsa 

A 0,5-1 
Troligtvis fyll 
(naturligt från 0,5 
m i A1) 

Inga halter överskridande av PRVhälsa 

B 0-0,5 Fyll Inga halter överskridande av PRVhälsa 

B 0,5-1 
Naturligt (fyll i 
Torp 7) 

Inga halter överskridande av PRVhälsa i samlingsprov för rutan

PAH-H > PRVhälsa i stickprov Torp 7 

C 0-0,5 Fyll As > PRVhälsa 

C 0,5-1 Naturligt PAH-H > PRVhälsa i samlingsprov för rutan 

D 0-0,5 Fyll 
Inga halter överskridande av PRVhälsa i samlingsprov för rutan

PAH-H > PRVhälsa i stickprov Torp 18 

D 0,5-1 Naturligt Inga halter överskridande av PRVhälsa 

D (stickprov 
Torp 18) 

1-1,5 
Fyll 0-1,2 m u my,  
naturligt  1,2-2 m 
u my 

Inga samlingsprov för denna nivå, endast stickprov 

Inga halter överskridande av PRVhälsa 

E 0-0,5 Fyll PAH-H > PRVhälsa i samlingsprov för rutan 

E 0,5-1 Fyll Inga halter överskridande av PRVhälsa 

F 0-0,5 Fyll 
PAH-H > PRVhälsa i samlingsprov för rutan 

PAH-M och PAH-H > PRVhälsa i stickprov Torp 3 
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Ruta  
Marknivå 
(m u my) 

Jordtyp 
(naturlig/fyll) 

Föroreningssituation, högsta överskridande halter 

F 0,5-1 Fyll Inga halter överskridande av PRVhälsa 

F 1-1,5 Fyll (naturligt i F3) Inga halter överskridande av PRVhälsa 

F 1,5-2 Naturligt Inga halter överskridande av PRVhälsa 

G - - Inga prov uttagna 

H (flera 
stickprov) 

0-0,5 Fyll 
Inget samlingsprov uttaget för rutan 

PAH-H > PRVhälsa i stickprov Torp 4 och Torp 12 

H (flera 
stickprov) 

0,5-1 
Naturligt (fyll i 
Torp 13) 

Inget samlingsprov uttaget för rutan 

PAH-H > PRVhälsa i stickprov Torp 13 

H (stickprov 
Torp 12) 

1-1,5  Fyll 
Inget samlingsprov uttaget för rutan 

Inga halter överskridande av PRVhälsa 

I (stickprov) 
0-0,3/ 

0-0,5 
Fyll 

Inga samlingsprov för rutan, endast stickprov 

PAH-M och PAH-H > PRVhälsa i stickprov I1 0-0,3 m u my 

PAH-M och PAH-H > PRVhälsa i stickprov Torp 15 0-0,5 m u 
my 

I (stickprov) 
0,3-0,8/ 
0,5-1 

Fyll 

Inga samlingsprov för rutan, endast stickprov 

PAH-H > PRVhälsa i stickprov I1 0,3-0,8 m u my 

PAH-H > PRVhälsa i stickprov I1 Torp 14 0,5-1 m u my  

Kvicksilver och bly > PRVhälsa i stickprov Torp 15 0,5-1 m u my

 Bedömning av jordlager med halter överskridande PRVhälsa 

Det är rimligt att anta att hela mäktigheten av ett jordlager är förorenat, om prov uttaget på delar 
av det är förorenat. Eftersom endast en del av de uttagna proven från stickprovtagningen som 
utförts (DGE, 2017 och 2018) analyserats, kan jord med större mäktighet än vad som redovisas 
i tabellen ovan vara förorenad med halter över PRVhälsa. För bedömning av på vilka djup som 
halter över PRVhälsa troligtvis förekommer, har uppmätta halter jämförts med jordlagerföljden i 
de olika undersökningspunkterna, som redovisas i jordlagerprotokollen i bilaga 3a-b.  

I enlighet med riskbedömningen, gäller halter över PRVhälsa för ytlig jord endast för jord belägen 
0-1 m u my, på djupare nivåer än 1 m u my gäller PRVhälsa för djupare jord. Halter över PRVhälsa 
för ytlig jord bedöms därför inte behöva åtgärdas på nivåer under 1 m u my. Då inga halter över 
PRVhälsa för djupare jord påvisats, undantaget i Torp 3 0-0,5 m u my, bedöms inga föroreningar 
i halter över PRVhälsa förekomma > 1 m u my. Torp 3 är belägen inom ruta F, inom vilken inga 
föroreningar i halter över PRVhälsa påvisats i samlingsprovet uttaget 0,5-1 m u my. Det indikerar 
att även föroreningen i Torp 3 är avgränsad till nivån 0,5 m u my. 

Jord på följande nivåer bedöms vara förorenad med halter över PRVhälsa: 

 0- ca 1,5 m u my Torp 3 (förorening bedöms förekomma i fyllnadsmassorna) 
 0-1,0 m u my Torp 7, i ruta B (förorening bedöms förekomma i fyllnadsmassorna) 
 0-1 m u my ruta C (underliggande nivå är inte provtagen) 
 0-1,0 m u my i Torp 18, i ruta D (förorening bedöms förekomma i fyllnadsmassorna) 
 0-0,5 m u my i ruta E (förorening avgränsad i djupled till 0,5 m u my) 
 0-0,5 m u my i ruta F (förorening avgränsad i djupled till 0,5 m u my) 
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 0-1,5 m i Torp 3 (förorening i halt över PRVhälsa för djupare jord bedöms förekomma i 
fyllnadsmassorna) 

 Nivåer från markytan och ner till en nivå där fyllnadsmaterialet övergår i naturliga 
material, eller maximalt 1 m u my, kring Torp 4 och Torp 12, i ruta H (förorening 
bedöms förekomma i fyllnadsmassorna) 

 Nivåer från 0,2 m u my och ner till en nivå där fyllnadsmaterialet övergår i naturliga 
material, eller maximalt 1 m u my, kring Torp 13, i ruta H (förorening bedöms 
förekomma i fyllnadsmassorna, men inte i ytlig mullhaltig jord) 

 0-0,8 m kring I1, ruta I (stopp mot berg/block, förorening bedöms förekomma i 
fyllnadsmassorna) 

 0,2 och och ner till en nivå där fyllnadsmaterialet övergår i naturliga material, eller 
maximalt 1 m u my, kring Torp 14, i ruta I (förorening bedöms förekomma i 
fyllnadsmassorna, men inte i ytlig mullhaltig jord) 

 0-1,0 m u my Torp 15, i ruta I (förorening bedöms förekomma i fyllnadsmassorna) 

Bedömningen är osäker och grundar sig på ett antagande om att uppmätta halter i ett analyserat 
prov är representativa för hela mäktigheten på det jordlager som provet uttagits från. Vidare 
grundar den sig på att underlagrande naturliga jordarter inte är förorenade, i de fall 
fyllnadsmaterialet är förorenat. 

7.5.2 Skydd av miljön 

 Uppmätta halter jämfört med PRVmiljö 

Föroreningssituationen i jord inom undersökningsområdet, jämfört med platsspecifika 
riktvärden för skydd av miljön PRVmiljö (grundvatten PRVgv, ytvatten PRVyv och markmiljön 
PRVmark), sammanfattas i Tabell 14 nedan. För de rutor där det anges att inga halter överskrider 
PRVmiljö, överskrider varken uppmätta halter i samlingsprov eller i eventuella stickprov 
PRVmiljö. I annat fall anges det i vilka prov som PRVmiljö (uppdelat i PRVgv, PRVyv och PRVmark) 
överskrids, och vilka ämnen som påvisats i halter överskridande PRVmiljö. För de nivåer under 
markytan där endast stickprov analyserats, står det ”stickprov” efter rutbeteckningen i den 
vänstra kolumnen, i annat fall avses hela rutan.  

Som kan ses i tabellen, har föroreningar i halter över PRVmiljö påvisats på någon nivå eller i 
något stickprov i ruta B, C, D, E, F, H, och I. Framför allt är det uppmätta halter av kobolt och 
PAH-H som överskrider PRVmiljö. I de flesta fall överskrids endast PRVgv, som är styrande för 
PRVmiljö. Riktvärden för skydd av markmiljön överskrids endast i enstaka fall, medan 
riktvärden för skydd av ytvatten inte överskrids. 

Fullständig jämförelse mellan uppmätta halter och PRVmiljö, redovisas i bilaga 5. 
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Tabell 14. Sammanfattning av föroreningssituationen enligt resultaten från aktuell undersökning, där uppmätta 
halter jämförs med platsspecifika riktvärden för skydd av miljön (PRVmiljö), uppdelat i riktvärden för skydd av 
ytvatten (PRVyv), skydd av grundvatten (PRVgv) och skydd av markmiljön (PRVmark). Alla resultat gäller för 
respektive ruta och nivå, undantaget de resultat som betecknas ”(stickprov)”, som representerar prov i ensild 
undersökningspunkt. 

Ruta  
Marknivå 
(m u my) 

Jordtyp 
(naturlig/fyll) 

Föroreningssituation, högsta överskridande halter 

A 0-0,5 Fyll Inga halter överskridande av PRVmiljö 

A 0,5-1 
Troligtvis fyll 
(naturligt från 0,5 m i 
A1) 

Inga halter överskridande av PRVmiljö 

B 0-0,5 Fyll Inga halter överskridande av PRVmiljö 

B 0,5-1 Naturligt (fyll i Torp 7) 
Inga halter överskridande av PRVmiljö i samlingsprov för 
rutan 

PAH-H > PRVgv i stickprov Torp 7 

C 0-0,5 Fyll As > PRVgv och PRVmark i samlingsprov för rutan 

C 0,5-1 Naturligt 
PAH-M > PRVgv, PAH-H > PRVgv och PRVmark i 
samlingsprov för rutan 

D 0-0,5 Fyll Kobolt > PRVgv i samlingsprov för rutan 

D 0,5-1 Naturligt Kobolt > PRVgv i samlingsprov för rutan 

D (stickprov 
Torp 18) 

1-1,5 
Fyll 0-1,2 m u my,  
naturligt  1,2-2 m u 
my 

PAH-H > PRVgv 

E 0-0,5 Fyll 
PAH-M > PRVgv, PAH-H > PRVgv och PRVmark i 
samlingsprov för rutan 

E 0,5-1 Fyll Inga halter överskridande av PRVmiljö 

F 0-0,5 Fyll 
PAH-H > PRVgv i samlingsprov för rutan 

Aromater >C10-C16, PAH-M och PAH-H > PRVgv och
PRVmark i stickprov Torp 3 

F 0,5-1 Fyll Inga halter överskridande av PRVmiljö 

F 1-1,5 Fyll (naturligt i F3) Inga halter överskridande av PRVmiljö 

F 1,5-2 Naturligt Kobolt > PRVgv i samlingsprov för rutan 

G - - Inga prov uttagna 

H 0-0,5 Fyll 
Inga halter överskridande av PRVmiljö i samlingsprov för 
rutan 

PAH-H > PRVgv i stickprov Torp 4 och stickprov Torp 12 

H 0,5-1 
Naturligt (fyll i Torp 
13) 

Inga halter överskridande av PRVmiljö i samlingsprov för 
rutan 

PAH-H > PRVgv i stickprov Torp 13 

H (stickprov 
Torp 12) 

1-1,5  Fyll 
Inga samlingsprov för denna nivå, endast stickprov 

Inga halter överskridande av PRVmiljö 

I (stickprov) 
0-0,3 /  

0-0,5 
Fyll 

Inga samlingsprov för rutan, endast stickprov 

PAH-M och PAH-H > PRVgv och PRVmark i stickprov I1 0-
0,3 m u my 

PAH-M och PAH-H > PRVgv och PRVmark i stickprov Torp 
15 0-0,5 m u my 

I (stickprov) 
0,3-0,8 / 
0,5-1 

Fyll 
Inga samlingsprov för rutan, endast stickprov 
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Ruta  
Marknivå 
(m u my) 

Jordtyp 
(naturlig/fyll) 

Föroreningssituation, högsta överskridande halter 

Kobolt och bly, PAH-M och PAH-H ≥ PRVgv i stickprov I1 
0,3-0,8 m u my 

PAH-H > PRVgv i stickprov Torp 14 0,5-1 m u my 

Kvicksilver och PAH-H > PRVgv, bly > PRVmark och PRVgv

i stickprov Torp 15 0,5-1 m u my 

*Kobolthalt bedöms vara naturligt förekommande och betraktas inte som förorening 

 Bedömning av jordlager med halter överskridande PRVmiljö 

Som nämns i avsnitt 7.5.2.2 ovan, är det rimligt att anta att hela mäktigheten av ett jordlager är 
förorenat, om prov uttaget på delar av det är förorenat. För bedömning av på vilka djup som 
halter över PRVmiljö troligtvis förekommer, har uppmätta halter jämförts med jordlagerföljden 
i de olika undersökningspunkterna, som redovisas i jordlagerprotokollen i bilaga 3a och b. Då 
kobolthalterna, undantaget halt i I1, bedöms vara naturligt förekommande, beaktas dessa inte 
vidare. Det har dock inte någon påverkan på på föroreningsklassningen av massorna, då även 
andra föroreningar i halter över PRVmiljö påvisats i I1. 

Utvärderingen visar att jord på följande nivåer troligtvis är förorenad med halter över PRVmiljö: 

 0-1,4 m u my Torp 7, i ruta B (förorening bedöms förekomma i fyllnadsmassorna) 
 0-1 m u my ruta C (förorening av olika typ påvisad i fyllnadsmaterial och naturligt 

material, underliggande nivå är inte provtagen) 
 0-1,2 m u my i Torp 18, i ruta D. Fyllnadsmaterial förekommer 0-1,2 m och naturliga 

jordarter >1,2 m u my. (Prov uttaget 1-1,5 m u my, dvs på både fyll och naturliga 
jordarter. Sannolikt är det i fyllnadsmaterialet och inte i de naturliga jordarterna, som 
förorening förekommer) 

 0-1 m u my i ruta D (förorening påvisat i både fyllnadsmaterialet och underliggande 
naturligt förekommande material, inte avgränsat i djupled)  

 0-0,5 m u my i Ruta E (förorening avgränsad i djupled till 0,5 m u my) 
 0-0,5 och 1,2-2 m u my i Ruta F (förorening inte avgränsad i djupled vid 2 m u my) 
 Nivåer från markytan och ner till en nivå där fyllnadsmaterialet övergår i naturliga 

material kring Torp 4 (okänt djup men minst 0,5 m u my) och Torp 12 (okänt djup men 
minst 1 m u my), i ruta H (förorening bedöms förekomma i fyllnadsmassorna) 

 Nivåer från 0,2 m u my och ner till en nivå där fyllnadsmaterialet övergår i naturliga 
material (okänt djup men minst 1,5 m u my) kring Torp 13, i ruta H (förorening bedöms 
förekomma i fyllnadsmassorna, men inte i ytlig mullhaltig jord) 

 0-0,8 m kring I1, ruta I (stopp mot berg/block, förorening bedöms förekomma i 
fyllnadsmassorna) 

 Från 0,2 m u my och och ner till en nivå där fyllnadsmaterialet övergår i naturliga 
material (okänt djup, men minst 1,6 m u my) kring Torp 14, i ruta I (förorening bedöms 
förekomma i fyllnadsmassorna, men inte i ytlig mullhaltig jord) 

 0-1,6 m u my Torp 15, i ruta I (förorening bedöms förekomma i fyllnadsmassorna) 
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Bedömningen är osäker och grundar sig på antagande om att uppmätta halter är representativa 
för hela jordlagret som ett prov analyserats från, samt att underlagrande naturliga jordarter inte 
är förorenade, i de fall fyllnadsmaterialet är förorenat. 

7.6 Samlad riskbedömning och behov av riskreduktion 

Sammanfattningsvis kan sägas att baserat på den utförda fördjupade riskbedömningen, behöver 
avhjälpande åtgärder utföras i jord inom undersökningsområdet för att det ska kunna användas 
enligt nuvarande och planerad markanvändning utan oacceptabel påverkan på människors hälsa 
eller miljön. 

Baserat på de framtagna PRV och information om föroreningssituationen i området, görs 
följande bedömningar avseende föroreningar i jord: 

 Risken för människors hälsa som föroreningar i jord utgör bedöms inte vara acceptabel 
i relation till beräknade PRVhälsa inom delar av ruta B, C, D, E, F, H, I i relation till 
föreslagna platsspecifika riktvärden i jord. Föroreningar som påvisats i halter över 
PRVhälsa är fämst PAH-H, men också PAH-M, bly och kvicksilver i enstaka prov. 

 Uppmätta föroreningshalter inom flertalet undersökta rutor överskrider beräknade 
riktvärden för skydd av grundvatten. Föroreningar som påvisats i halter över PRVgv är 
kobolt, aromater >C10-C16, PAH-M, PAH-H, bly och kvicksilver. 

 Risken för markmiljön som föroreningar i jord utgör bedöms inte vara acceptabel i 
relation till beräknade PRVmark inom delar ruta E, F och I. Föroreningar som påvisats i 
halter över PRVmark är bly, aromater >C10-C16, PAH-M, och PAH-H. 

 Risken för ytvatten bedöms vara acceptabel, i relation till beräknade PRVyv 

 Som mest överskrider uppmätta föroreningshalter (PAH-H) PRVhälsa
 med 80 gånger, 

medan PRVmiljö överskrids 69 gånger, för i stickprov inom ruta F.  

 Det har inte påvisats några akuttoxiska halter eller halter som överskrider riktvärdena 
för korttidsexponering inom undersökningsområdet. 

Föroreningar i halt över PRVhälsa har, undantaget halt av PAH-H i prov från ruta C 0,5-1 m u 
my, endast påvisats i fyllnadsmaterialet. Riktvärdena för ämnena av potentiell betydelse i ytlig 
jord styrs av intag av växter eller jord, vilket innebär att riskerna med föroreningarna avgörs av 
de maximala halterna som förekommer. Även de verkliga riktvärdena för arsenik, för skydd av 
människors hälsa, styrs även dem av intag av växter (2 mg/kg TS), men är uppjusterade till 
bakgrundshalter. Eftersom intag av växter eller jord är styrande, går enstaka höga halter av 
föroreningar i ytlig jord går inte att avskriva som acceptabla. Därmed behöver åtgärder 
avseende påvisade föroreningar utföras inom stora delar av undersökningsområdet, även i de 
områden där föroreningar påvisats i stickprov, medan samlingsprovet för hela beslutsenheten 
visar på halter under PRVhälsa. 

Uppmätta halter i både fyllnadsmaterial och naturliga jordarter överskrider PRVgv, medan 
PRVyv inte överskrids. Eftersom de verkliga medelhalterna inom ett avrinningsområde är 
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styrande för riskerna för grundvattnet och ytvattnet inom och nedströms ett område, utgör 
enstaka halter överskridande PRVgv (eller i teorin PRVyv) inte någon oacceptabel risk för 
grundvattnet (eller ytvattnet). Därmed bedöms de påvisade halterna av arsenik, bly, kvicksilver, 
aromater >C10-C16 och PAH-M i halter överskridande PRVgv i stickprov inom 
undersökningsområdet inte utgöra en oacceptabel risk för grundvattnet.  

Kobolt och/eller PAH-H har påvisats i halter över PRVgv i 10 prov uttagna som stickprov och i 
6 samlingsprov. Då jord förorenad med PAH-H i halter över PRVgv påvisats i så pass många 
analyserade prov och i så pass höga halter i relation till PRVgv, kan det inte uteslutas att de 
verkliga medelhalterna av PAH-H i området kan överskrida PRVgv. Bedömningen görs därför 
att PAH-H kan utgöra en oacceptabel risk för grundvattnet. Undantaget kobolthalten i I1 0,3-
0,8 (som är nästan dubbelt så hög som PRVgv), överskrider de uppmätta halterna av kobolt 
PRVgv endast med 11-32 % i de övriga tre prov där förhöjda halter påvisats. Det indikerar att 
de verkliga medelhalterna av kobolt i området inte överskrider PRVgv. Kobolthalterna bedöms 
därmed inte utgöra en oacceptabel risk för grundvattnet. 

Föroreningar i halter över PRVmark har, undantaget halt av PAH-H i prov från ruta C 0,5-1 m u 
my, endast påvisats i fyllnadsmaterialet. Riskerna för markmiljön kan dels beaktas på lokal 
nivå, där förhöjda halter i jorden kan påverka markens ekosystem just på den plats där 
föroreningen förekommer, och dels i en större skala, där medelhalterna i jorden inom ett större 
område påverkar markens ekosystem i stort. Undantaget ruta E 0-0,5 m u my, har endast enstaka 
halter överskridande PRVmark påvisats i analyserade stickprov, vilket talar emot att markens 
ekosystem i stort skulle vara påverad av föroreningar. Dock kan kan det inte uteslutas att 
enstaka halter, överskridande PRVmark, kan påverka markmiljön lokalt och utgöra en 
oacceptabel risk för markens ekosystem inom delar av ruta F och I, utöver i ruta E. De flesta 
metoder för att åtgärda föroreningar innebär ett ingrepp i markmiljön, vilket kan påverka 
markens ekosystem mera än vad de lokalt förekommande föroreningarna gör. Det bedöms 
därför inte som rimligt att utföra avhjälpande åtgärder endast på grund av enstaka 
föroreningshalter överskridande PRVmark.  

Då den uppskattade volymen för sjön Väringen är så stor att den övre larmgränsen för 
Naturvårdsverkets (2016b) beräkningsmodell överskrids, beaktas skydd av ytvatten inte korrekt 
av modellen. Dock bedöms de resulterande riktvärdena för skydd av ytvatten inte vara 
avgörande för bedömning av riskerna som föroreningar utgör för skyddsobjekten. Detta 
eftersom en känslighetsanalys visar att PRVyv hade blivit betydligt högre än övriga riktvärden 
även om sjöns volym satts till en storlek som ligger inom modellens beräkningsområde. 

8 Måluppfyllelse av övergripande åtgärdsmål 

De övergripande åtgärdsmål som ligger till grund för föreliggande utredning presenteras i 
avsnitt 7.2.2. Åtgärdsmålen syftar till att skydda de skyddsobjekt som identifierats i avsnitt 
7.2.1.  

Baserat på resultaten från de utförda undersökningarna inom området, görs bedömningen att 
det övergripande åtgärdsmålet:  

 Marken inom området skall kunna användas i enlighet med nuvarande och planerad 
markanvändning, parkmark, utan att människor och djur som tillfälligt vistas på platsen 
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utsätts för oacceptabel risk från föroreningar. Då området är beläget i nära anslutning 
till bostäder är det troligt att närboende personer frekvent kommer att vistas inom 
området. 

inte är uppfyllt. Påvisade föroreningar i jord överskrider hälsobaserade platsspecifika riktvärden 
(PRVhälsa).  

Det övergripande åtgärdsmålet: 

 Föroreningar inom området skall inte innebära en oacceptabel påverkan på 
markekosystemets funktion kopplat till markanvändningen. 

bedöms inte vara uppfyllt på lokal nivå, då enstaka halter överskrider PRVmark. På ett mer 
övergripande plan bedöms det vara uppfyllt. 

Det övergripande åtgärdsmålet: 

 Eventuellt läckage och spridning av föroreningar från området ska inte medföra 
oacceptabel belastning på yt- och/eller grundvatten och därmed utgöra risker för 
människa eller miljö inom eller nedströms området. 

bedöms vara uppfyllt avseende ytvatten, men inte avseende grundvatten. Det går inte att 
utesluta att de påvisade halterna av PAH-H överskridande PRVgv utgör en oacceptabel risk för 
grundvattnet i området. Enstaka halter av andra föroreningar, överskridande PRVgv bedöms inte 
utgöra en oacceptabel risk för grundvattnet. 

9 Åtgärdsutredning 

Baserat på resultaten från riskbedömningen, finns det ett åtgärdsbehov inom fastigheten, för att 
riskerna för människors hälsa som föroreningarna utgör ska bli acceptabla. Vad gäller risker för 
miljön, är det endast PAH-H som påvisats i halter som bedöms kunna utgöra en oacceptabel 
risk för miljön (grundvattnet) i så hög grad att åtgärd bedöms behöva krävas. Riskerna för 
ytvatten bedöms vara acceptabla och riskerna för markmiljön bedöms inte vara så stora att 
åtgärder för dessa krävs, se avsnitt 0.  

Åtgärderna som utreds i kommande avsnitt syftar i första hand till att minska riskerna för 
människors hälsa, men några av alternativen minskar även riskerna för miljön, till olika grad. 

9.1 Allmänt om åtgärdsutredning och riskvärdering 

Enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual (Naturvårdsverket, 2021b) ska en stegvis sållning av 
antalet tänkbara åtgärdsalternativ utföras i åtgärdsutredningen och den efterföljande 
riskvärderingen. Det görs genom en jämförelse mellan de olika åtgärdsalternativen. Jämförelser 
görs utifrån ett antal kriterier, först i åtgärdsutredningen (utvärderingskriterier) och sedan i 
riskvärderingen (urvalskriterier). Jämförelserna visar på åtgärdsalternativens relativa för- och 
nackdelar, och tjänar som underlag för det slutliga förslaget till val av åtgärd.  
 
I en åtgärdsutredning behöver ofta flera åtgärdsalternativ tas fram. De ska minst omfatta: 
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• Nollalternativ  

• Maxalternativ  

• Bästa teknikalternativ  

Nollalternativet innebär att inga efterbehandlingsåtgärder genomförs. Maxalternativet innebär 
ofta att alla påvisade föroreningar åtgärdas. Bästa teknikalternativet ska beakta alternativa 
tekniska lösningar, som optimerar åtgärden. Det är ofta lämpligt att formulera olika 
åtgärdsalternativ som innehåller samma uppsättning åtgärdsmetoder, men med olika ambitions-
nivåer. 

Åtgärdsalternativen utvärderas baserat på de övergripande åtgärdsmålen. Dessutom utvärderas 
åtgärdsalternativen mot Naturvårdsverkets vägledande aspekter vid val av efterbehandlings-
metod, listade i Naturvårdsverkets rapport 5978 (Naturvårdsverket, 2009c). 

9.2 Presentation av möjliga åtgärdsmetoder 

Efterbehandling av förorenad jord kan ske på en mängd olika sätt. Det kan ske genom 
destruktion av föroreningen eller genom att föroreningen isoleras från omgivningen genom 
stabilisering, avskärmning eller uppgrävning och deponering. Föroreningar som metaller är 
grundämnen som således inte går att destruera, medan organiska föreningar skulle kunna 
hanteras genom förbränning eller biologisk behandling. Utöver fysiska åtgärdsmetoder, kan det 
finnas ett behov av administrativa åtgärder för ett förorenat område.  

Enligt Naturvårdsverket (2009c), ska åtgärder om möjligt prioriteras i följande ordning: 

1. Destruktion av föroreningar 
Destruktionsmetoder är endast möjliga att använda på organiska föreningar och kan ske 
genom förbränning eller kemisk eller biologisk behandling. Metoden innebär att 
föroreningarna destrueras helt 

2. Uppkoncentration av den förorenade jorden till mindre volym, som tas omhand 
externt 
Metoderna innebär att föroreningarna koncentreras till en mindre volym eller till en 
annan fas, genom exempelvis siktning, jordtvätt eller termisk avdrivning. 

3. Omvandling eller nedbrytning av föroreningar genom kemiska eller fysikaliska 
metoder 
Denna typ av åtgärder kan innefatta behandling genom upphettning, tillsats av kemiska 
reagens eller liknande, så att ursprungsföroreningen omvandlas till mindre giftiga 
ämnen.  

4. Fastläggning av föroreningar, ofta kombinerat med inneslutning eller deponering 
Denna metod kan ske genom solidifiering eller stabilisering. Stabilisering innebär att en 
absorbent som reagerar kemiskt med föroreningen och gör att dess 
spridningsbenägenhet minskar tillsätts jordmatrisen. Solidifiering innebär tillsats av 
cement, bentonit eller flygaska, kapslar in föroreningen och gör att den inte sprider sig. 
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5. Deponering eller inneslutning av obehandlade förorenade massor 
Metoden innebär att föroreningarna finns kvar i jorden, men att den förorenade jorden 
flyttas till en säker och godkänd deponi som hindrar exponering för människor eller 
miljön. Denna metod är möjlig att använda på alla föroreningar. 

9.3 Utvärdering av möjliga åtgärdsmetoder 

Exploatering till parkmark ska ske inom aktuellt område. Det kommer att innebära att 
schaktarbete behöver utföras i området, och att massor som inte bedöms som lämpliga för 
anläggningsändamål avyttras. Detta är något som tas i beaktande vid valet av åtgärd. 

Destruktion är den metod som förordas av Naturvårdsverket (2009c), men då metaller inte går 
att bryta ner och då tyngre PAH är persistenta, utesluts denna metod.  

Alternativ 2 ovan, uppkoncentration av den förorenade jorden till en mindre volym, som tas 
omhand externt, skulle kunna vara ett möjligt alternativ. Det enda alternativ för separation eller 
koncentration av föroreningarna som kan anses vara aktuellt är jordtvätt, som innebär att jorden 
schaktas upp och sedan behandlas så att finjordsandelen med högre föroreningsinnehåll än 
grovjorden avskiljs. Jordtvätt kan ske antingen på plats, on site, eller på en anläggning utanför 
siten, off site.  

Då metaller inte går att bryta ner, och då tyngre PAH är persistenta, bedöms behandling genom 
omvandling eller nedbrytning inte vara aktuellt i föreliggande fall. Det utesluter punkt 3. 

Inte heller fastläggning av föroreningar, alternativ 4, bedöms vara lämplig saneringsmetod, då 
föroreningen förekommer i ytlig jord. Fastläggning genom stabilisering minskar inte risken för 
att människor skulle kunna exponeras av föroreningarna fastläggning genom solidifiering 
bedöms inte vara lämplig för ytlig jord, då det hindrar möjligheten att anlägga en park i området. 
Då riktvärdena för skydd av människors hälsa för djupare jord (>1 m u my) är betydligt lägre 
än riktvärdena för ytlig jord (0-1 m djup), skulle inneslutning genom övertäckning med 1 m 
massor kunna vara ett alternativ för att minska risken för att människor exponeras för 
föroreningar i oacceptabel utsträckning.  

Deponering av förorenande massor är den metod som är lägst prioriterad av Naturvårdsverket 
(2009c). Deponering av jordmassorna off site kan dock vara aktuell vid en schaktsanering, 
eventuellt i kombination med återanvändning av de massor som går att använda.  

9.4 Fördjupad analys av utvalda alternativ 

Följande åtgärdsalternativ har bedömts relevanta för Sjövallen och har tagits vidare för 
fördjupad analys: 

 Övertäckning med jordmassor, i till olika grad i kombination med schaktning och 
avyttring av förorenad jord 

 Schaktning och jordtvätt samt borttransport till extern deponi 
 Schaktning och borttransport till extern deponi 
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I beskrivningen av alternativen nedan, har ingen hänsyn tagits till att viss schakt kommer att 
behöva ske för anläggningsändamål, i samband med anläggandet av parkmarken och den 
dagvattenfördröjningsdamm som eventuellt ska anlägggas i parkområdet. Schakt för 
anläggningsändamål tillkommer utöver schakt för efterbehandling av förorenad jord, och 
behöver tas i beaktande vid den slutliga bedömningen och efterföljande projekteringen av vald 
avhjälpandeåtgärd. 

9.4.1 Alternativ 0: Noll-alternativ 

Noll-alternativet innebär att inga efterbehandlingsåtgärder utförs, användningen av området 
förändras inte och föreningssituationen kvarstår.  

 Riskreduktion som åtgärden medför 

Riskerna för människor och miljön åtgärdas inte. 

9.4.2 Alternativ 1: Täckning och begränsad schaktning – miniminalternativ 

Utöver PAH-H i stickprovet Torp 3 0-0,5 m u my i ruta F, har inga föroreningar i halter över 
PRVhälsa för djupare jord (>1 m u my) påvisats inom undersökningsområdet. Däremot har halter 
över PRVhälsa för ytlig jord (0-1 m u my) påvisats inom stora delar av området, på nivåer <1 m 
u my.  

Alternativet innebär att jord med halter över PRVhälsa för ytlig jord, men under PRVhälsa för 
djupare jord, överlagras med minst 1 m rena jordmassor. På så sätt bedöms riskerna för 
människors hälsa som föroreningarna utgör reduceras till acceptabla nivåer. Den förorenade 
jorden kan då betraktas som djupare belägen, vilket minskar exponeringsrisken för denna. 
Riskerna som jord med halter över PRVhälsa för djupare jord bedöms dock inte kunna reduceras 
tillräckligt genom övertäckning, jord med dessa halter föreslås därför schaktas ur och avyttras 
till godkänd mottagare av förorenade massor.  

Sammanfattningsvis innebär åtgärdsalternativet: 

 Förorenad fyllnadsjord med halt över PRVmiljö och PRVhälsa för djupare jord kring 
stickprovet Torp 3 schaktas ur från markytan och ner till naturligt förekommande 
jordarter, vilket bedöms vara omkring 1,5 m u my. Föroreningen är avgränsad av i sidled 
av Torp 6, i övriga riktningar schaktas jord ur inom ett område med radie 10 m från 
Torp 3. Därefter provtas kvarlämnade schaktbottnar och -väggar för kontroll av halterna 
i kvarlämnade massor. Om analysresultaten visar att halterna i de provtagna massorna 
fortsatt överskrider PRVhälsa för djupare jord, drivs schakten vidare tills dessa PRV 
uppnåtts. De förorenade jordmassorna körs till godkänd mottagare av förorenade 
massor, förslagsvis en deponi, för omhändertagande. De urschaktade massorna ersätts 
med rena jordmassor. 

 De delar av undersökningsområdet där halter över PRVhälsa för ytlig jord påvisats täcks 
så att de överlagras med minst 1 m rena jordmassor. Baserat på det resonemang som 
presenteras i avsnitt 7.5.1.2, bedöms följande mäktigheter på rena jordmassor behöva 
krävas, för att riskerna för människors hälsa som de kvarvarande föroreningarna utgör 
ska reduceras till acceptabla nivåer. 
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o Markytan höjs 0,8 m inom ett område med radie på 10 m kring punkterna Torp 
13 och Torp 14 

o Markytan höjs 1 m inom ett område med radie på 10 m kring punkterna Torp 7 
och Torp 18 

o Markytan höjs 1 m inom ett område som sträcker sig 10 m utanför punkterna 
Torp 4, Torp 12 , Torp 15 och I1 

o Markytan höjs 1 m inom ruta E, F och C 

Se bilaga 7a för områdenas utbredning. 

Förslagsvis används i första hand överskottsmassor från andra delar av detaljplaneområdet, som 
med all sannolikhet kommer att uppstå i samband med exploateringsarbetet, som 
täckningsmassor. Återanvändning av dessa massor är resurseffektivt både vad gäller kostnader 
och påverkan på miljön.  

En förutsättning för att detta alternativ ska kunna genomföras, är att det är möjligt att höja 
befintlig markyta med en meter inom de områden där PRVhälsa överskrids i jord 0-0,5 m u my 
och med en halvmeter i de områden där PRVhälsa överskrids i jord 0,5-1 m u my.  

 Riskreduktion som åtgärden medför 

Alternativet minskar riskerna för människors hälsa till acceptabla nivåer. PRVhälsa används som 
mätbart åtgärdsmål. Riskerna för miljön minskas bara kring Torp 3, där högst föroreningshalter 
påvisats. 

9.4.3 Alternativ 2: Täckning i kombination med schaktning  

Detta alternativ bygger på samma resonemang som presenteras i avsnitt 9.4.2 ovan. Om jord 
med halter över PRVhälsa för ytlig jord, men under PRVhälsa för djupare jord, överlagras med 
minst 1 m rena jordmassor, bedöms riskerna för människors hälsa som föroreningarna utgör 
reduceras till acceptabla nivåer. I stället för att täcka området med 1 m jordmassor, och höja 
markytan 1 m, innebär detta alternativ att upp till 0,5 m förorenad jord schaktas ur, innan 
förorenade områden täcks med upp till 1 m jordmassor. Det innebär att markytan i de förorenade 
områdena endast höjs 0,5 m. Precis som i alternativ 1, schaktas jord med halter över PRVmiljö 
och PRVhälsa för djupare jord kring Torp 3 ur och avyttras. 

Sammanfattningsvis innebär åtgärdsalternativet: 

 Förorenad fyllnadsjord med halt över PRVmiljö och PRVhälsa för djupare jord kring 
stickprovet Torp 3 schaktas ur från markytan och ner till naturligt förekommande 
jordarter, vilket bedöms vara omkring 1,5 m u my. Föroreningen är avgränsad av i sidled 
av Torp 6, i övriga riktningar schaktas jord ur inom ett område med radie 10 m från 
Torp 3. Därefter provtas kvarlämnade schaktbottnar och -väggar för kontroll av halterna 
i kvarlämnade massor. Om analysresultaten visar att halterna i de provtagna massorna 
fortsatt överskrider PRVhälsa för djupare jord, drivs schakten vidare tills dessa PRV 
uppnåtts. De förorenade jordmassorna körs till godkänd mottagare av förorenade 
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massor, förslagsvis en deponi, för omhändertagande. De urschaktade massorna ersätts 
med rena jordmassor. 

 Inom ruta E och F har halter över PRVhälsa för ytlig jord påvisats 0-0,5 m u my och 
avgränsats till 0,5 m u my. Därmed behöver ingen extra mäktig täckning utföras inom 
ruta E och F. Efter utförd schaktsanering 0-0,5 m u my återfylls områdena med rena 
massor upp till befintlig (eller projekterad) markyta. 

 De delar av undersökningsområdet där halter över PRVhälsa för ytlig jord påvisats 0-0,5 
m u my schaktas ur och avyttras. Områdena som schaktas ur baseras på befintliga 
analysresultat. Slutprovtagning i kvarlämnade schaktbottnar och -väggar sker. Om 
slutprovtagningen visar att inga halter över PRVhälsa för ytlig jord förekommer i 
kvarlämnade massor, behöver ingen ingen extra mäktig täckning utföras. Efter utförd 
schaktsanering 0-0,5 m u my återfylls i så fall områdena med rena massor upp till 
befintlig (eller projekterad) markyta.  

Om halter över PRVhälsa för ytlig jord förekommer i kvarlämnade massor, sker ingen 
kompletterande provtagning eller utökad schakt utförs inte, vilket innebär att jord 
innehållande föroreningar i halter överskridande PRVhälsa kvarlämnas. De urschaktade 
områdena återfylls i stället med minst 1 m rena jordmassor, dvs befintlig markyta höjs 
med 0,5 m. Baserat på det resonemang som presenteras i avsnitt 7.5.1.2, bedöms 
följande områden behöva åtgärdas på detta sätt: 

o Områden med radie på 10 m kring punkterna Torp 7, Torp 18, Torp 13 och Torp 
14 

o Ett område som sträcker sig 10 m utanför punkterna Torp 4, Torp 12, Torp 15 
och I1 

o Ruta C 

Det ytliga fyllnadsmaterialet, 0-0,2 m u my, kring Torp 13 och Torp 14, bedöms inte 
vara förorenat med halter över PRVhälsa. Det bedöms därför kunna återanvändas internt. 

Se bilaga 7b för områdenas utbredning. 

Som för alternativ 1, föreslås överskottsmassor från andra delar av detaljplaneområdet 
användas som täckningsmassor. Återanvändning av dessa massor är resurseffektivt både vad 
gäller kostnader och påverkan på miljön.  

På motsvarande sätt som för alternativ 1, är en förutsättning för att detta alternativ ska kunna 
genomföras att det är möjligt att höja befintlig markyta med 0,5 meter inom de områden där 
PRVhälsa överskrids i jord 0-1 m u my.  

 Riskreduktion som åtgärden medför 

Alternativet minskar riskerna för människors hälsa till acceptabla nivåer. PRVhälsa används som 
mätbart åtgärdsmål. Dessutom minskas riskerna för spridning av föroreningar från området, 
samt för markmiljön, betydligt. Detta eftersom ytliga förorenade massor samt massor kring 
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Torp 3 med halter över PRVmiljö avyttras, vilket minskar medelhalterna av föroreningar inom 
området. 

9.4.4 Alternativ 3: Urschaktning av all förorenad jord – maxalternativ   

Alternativet innebär att all konstaterat förorenad jord med halt över PRVhälsa för motsvarande 
nivå under markytan schaktas ur och avyttras till godkänd mottagare av förorenade massor. 
Halter över PRVhälsa för ytlig jord gäller endast för jord belägen 0-1 m u my, på djupare nivåer 
än 1 m u my gäller PRVhälsa för djupare jord. Halter över PRVhälsa för ytlig jord bedöms därför 
inte behöva åtgärdas på nivåer under 1 m u my. Då inga halter över PRVhälsa för djupare jord 
påvisats, undantaget i Torp 3, bedöms avhjälpande åtgärder därför endast behöva ske ner till 1 
m djup överallt utom i Torp 3. I Torp 3 är föroreningen inte avgränsad på djupet. 

Sammanfattningsvis innebär åtgärdsalternativet att förorenad jord med halt över PRVhälsa för 
djupare jord schaktas ur inom följande områden: 

 Ett område kring stickprovet Torp 3 schaktas ur från markytan och ner till naturligt 
förekommande jordarter, vilket bedöms vara omkring 1,5 m u my. Föroreningen är 
avgränsad av i sidled av Torp 6, i övriga riktningar schaktas jord ur inom ett område 
med radie 10 m från Torp 3. 

Vidare åtgärdas förorenad jord med halt över PRVhälsa för ytlig jord ur inom följande områden: 

o Områden med radie på 10 m kring punkterna Torp 7, Torp 13, Torp 14, Torp 15 
och Torp 18, samt ruta C schaktas ur 0-1 m u my 

o Ett område som sträcker sig 10 m utanför punkterna Torp 4, Torp 12 och I1 
schaktas ur från markytan och ner till naturliga jordarter eller berg, eller 
maximalt 1 m u my 

o Ruta E och Ruta F schaktas ur 0-0,5 m u my 

Det ytliga fyllnadsmaterialet, 0-0,2 m u my, kring Torp 13 och Torp 14, bedöms inte 
vara förorenat med halter över PRVhälsa. Det bedöms därför kunna återanvändas internt. 

Se bilaga 7c för områdenas utbredning. 

Efter utfört schaktarbete provtas kvarlämnade schaktbottnar och -väggar för kontroll av halterna 
i kvarlämnade massor. Om analysresultaten visar att halterna i de provtagna massorna fortsatt 
överskrider PRVhälsa för ytlig jord på nivåer 0-1 m u my eller överskrider PRVhälsa för djupare 
jord på nivåer >1 m u my, drivs schakten vidare tills dessa PRV uppnåtts. De förorenade 
jordmassorna körs till godkänd mottagare av förorenade massor, förslagsvis en deponi, för 
omhändertagande. Efter utförd schaktsanering återfylls området med rena massor, till den nivå 
som projekterats i detaljplanen. 

Som för övriga alternativ , föreslås i första hand överskottsmassor från andra delar av 
detaljplaneområdet användas för återfyll av området. Återanvändning av dessa massor är 
resurseffektivt både vad gäller kostnader och påverkan på miljön.  
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 Riskreduktion som åtgärden medför 

Alternativet minskar riskerna för människors hälsa och miljön till acceptabla nivåer. PRVhälsa 
används som mätbart åtgärdsmål, men åtgärden medför också att riskerna för spridning av 
föroreningar från området, samt för markmiljön, minskar till acceptabla nivåer. Detta eftersom 
saneringen av massor med halter överskridande PRVhälsa innebär att i stort sett alla massor med 
halter över PRVmiljö avyttras. Undantaget är massor från ruta D 0-1 m u my och F 1,5-2 m u 
my, i vilka halterna av kobolt överskrider PRVgv. Då riskerna för spridning till grundvattnet 
styrs av medelhalter i området, bedöms de kvarvarande föroreningarna var acceptabla för 
miljön. 

9.4.5 Alternativ 4: Bästa möjliga teknik 

Det alternativ som bedöms vara bäst ur teknisk synvinkel, är att den förorenade jorden schaktas 
ur och behandlas med jordtvätt. 

Alternativet omfattar samma åtgärdsområde och mängd åtgärdad förorenad jord som 
åtgärdsalternativ 3, bilaga 7c. De förorenade massorna behandlas därefter på plats genom 
jordtvätt. 

Jordtvätt är en reningsmetod där föroreningar lakas eller tvättas ut ur det förorenade materialet. 
Jordtvätt är mest lämplig för sandiga och grusiga jordar med lågt innehåll av finare partiklar. 
Fyllnadsmaterialet i området, vilket är det som bedöms vara förorenat, består av sand, med 
varierande andel lera och grus inblandat. Därmed bedöms fyllnadsmaterialet vara lämpligt för 
jordtvätt. Dock behöver pilotförsök utföras innan fullskaliga åtgärder utförs, för att säkerställa 
metodens lämplighet. 

 Riskreduktion som åtgärden medför 

Alternativet omfattar samma riskreduktion som åtgärdsalternativ 3. 

9.5 Kostnader 

9.5.1 Schablonkostnader 

Kostnadsberäkningar för de olika åtgärdsalternativen har utförts baserat på mängden massor 
med olika föroreningsgrad som uppskattas behöver åtgärdas, samt schablonkostnader för 
schaktarbete, transport, jordtvätt och omhändertagande av massor. Kostnaden (kronor per ton) 
för omhändertagande av förorenade massor varierar beroende på massornas sammansättning, 
typ av föroreningsinnehåll samt grad av förorening och får sammanfattningsvis stor 
genomslagskraft på åtgärdskostnadernas slutsumma. De prisuppgifter som ligger till grund för 
genomförda beräkningar ska ses som cirkapriser, det vill säga en kostnad som i ett senare skede 
då entreprenadupphandlingar genomförs kan ha förändrats. Kostnaderna är hämtade från lokala 
företag som kan tänkas utföra åtgärderna samt från branschspecifika schabloner.  

Jord med föroreningshalter under aktuellt åtgärdsmål, som behöver schaktas ur för att 
möjliggöra urschaktning av förorenade massor, genererar en kostnad för urschaktning och 
återfyllnad av befintliga massor på plats. Urschaktning av förorenade massor genererar 
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motsvarande schaktkostnad, men även en kostnad för borttransport och avgift vid mottagnings-
anläggning. Förorenade massor måste vidare ersättas med externa återfyllnadsmassor, vilket 
genererar en större merkostnad än återfyllnad med lokala massor. 

Dessa moment har beaktats vid beräkningen av åtgärdskostnader, se Tabell 15 nedan.  

Tabell 15. Sammanställning av kostnadsgenererande moment för åtgärd av förorenad jord. 

Moment Kostnad 

Schaktkostnad (kr/m3) 100 

Transportkostnad jord (kr/ton) 165 

Mottagningskostnad jord KM-MKM (kr/ton) 230 

Mottagningskostnad jord MKM-FA (kr/ton) 370 

Kostnad för återfyllnadsmassor (kr/m3) 150 

Kostnad för jordtvätt (kr/ton) 1500 

Vid omvandling av volym (m3) till vikt (ton) har en densitet på 1,8 ton/m3 tillämpats för 
jordmassor. 

Det ska poängteras att avhjälpandeåtgärder även genererar ytterligare omkostnader, vilka är 
svåra att kvantifiera och som av denna anledning av praktiska skäl inte har beaktats. Sådana 
tillkommande kostnader är administrativa kostnader för exempelvis upphandling av 
entreprenad och lagstadgad anmälningsplikt för avhjälpandeåtgärder, kostnader för 
projektering, miljökontroll etc.  

Övriga kostnader som eventuellt kan uppstå, och som inte ingår i kalkylerna, är återställning 
såsom återplantering av vegetation och reparativa ledningsdragningar mm. Vidare ingår inga 
ersättningar till fastighetsägare eller sakägare på området.  

Sammanfattningsvis ska presenterade åtgärdskostnader ses som preliminära lägsta kostnader. 
Vid kostnadsberäkningarna har ett osäkerhetsintervall om 20% lagts till, vilket redovisas nedan. 

9.5.2 Kostnader per åtgärdsalternativ 

I Tabell 16 nedan presenteras de bedömda totala kostnaderna för olika åtgärdsalternativ, se 
bilaga 8 för redogörelse över ingående kostnader. Observera att sammanställningen inte 
inkluderar kostnader för åtgärdsförberedande undersökningar, pilotförsök, projektering, 
miljökontroll, transport av massor eller projektledning.  

Alternativ 0 förknippas inte med några åtgärdskostnader.  

Alternativ 1 förknippas med kostnader för schakt av förorenade massor kring provpunkt Torp 
3, transport och omhändertagande av massorna på deponi samt återfyllnad med nya, rena 
massor upp till en nivå om 1 m över befintlig markyta.  

Alternativ 2 förknippas med kostnader för schakt av förorenade massor kring provpunkt Torp 
3, schakt av förorenade massor ner till maximalt 0-0,5 m u my, transport och omhändertagande 
av massorna på deponi samt återfyllnad med nya, rena massor upp till en nivå om 0,5 m över 
befintlig markyta. 
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Alternativ 3 förknippas med kostnader för schakt av alla förorenade massor med halt 
överskridande PRVhälsa för ytlig jord 0-1 m u my, för schakt av förorenade massor kring 
provpunkt Torp 3, transport och omhändertagande av massorna på deponi samt återfyllnad med 
nya, rena massor till den nivå som projekterats i detaljplanen. 

Alternativ 4 förknippas med kostnader för schakt av alla förorenade massor med halt 
överskridande PRVhälsa för ytlig jord 0-1 m u my, för schakt av förorenade massor kring 
provpunkt Torp 3, jordtvätt av jordmassorna, transport och omhändertagande på deponi av 
jordmassor som inte kan återanvändas efter jordtvätten, samt återfyllnad med nya, rena massor. 
Det antas att 50 % av jordmassorna kan återanvändas efter jordtvätten och att alla massor som 
inte kan återanvändas efter jordtvätten kan tas omhand på deponi. Då indata för jordtvätten är 
mycket osäkra, ska kostnaden för detta alternativ betraktas som en minimisumma. För detta 
alternativ tillkommer dessutom kostnader för åtgärdsförberedande undersökningar som är 
betydligt större än motsvarande kostnader för övriga alternativ.  

För varje åtgärdsförslag har två alternativ för kostnader för återfyllnad beaktats, ett där samtliga 
återfyllnadsmassor har internt ursprung (dvs inköps- och transportkostnaden är 0 kr) och ett där 
samtliga återfyllnadsmassor måste köpas in externt. 

Observera att verkliga kostnader kan komma att avvika från de beräknade kostnaderna, 
beroende på hur mycket schakt som krävs för att de mätbara åtgärdsmålen ska uppnås. 

Tabell 16. Bedömda kostnader per åtgärdsalternativ 

Åtgärd 
Kostnad om interna 
återfyllnadsmassor 
används 

Kostnad om externa 
återfyllnadsmassor 
används 

Kostnad om externa 
återfyllnadsmassor 
används +20%  

Alternativ 0 0 kr 0 0 kr 

Alternativ 1 1 000 000 kr 3 600 000 kr 4 300 000 kr 

Alternativ 2 2 900 000 kr 4 900 000 kr 5 900 000 kr 

Alternativ 3 4 300 000 kr 6 300 000 kr 7 600 000 kr 

Alternativ 4 >15 600 000 kr >16 600 000 kr >20 000 000 kr 

10 Riskvärdering 

Riskvärderingen innebär att fatta beslut om val av den eller de åtgärder som är mest optimala 
ur teknisk, miljömässig eller ekonomisk synvinkel. Åtgärdsalternativens fördelar, kostnader 
och nackdelar utvärderas med hjälp av ett antal bedömningskriterier.  

Den slutliga riskvärderingen och valet av åtgärdsstrategi rekommenderas tas fram av flera parter 
som representerar beställare, tillsynsmyndighet och övriga intressenter.  
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10.1 Jämförande av åtgärdsalternativ  

10.1.1 Bedömningskriterier  

I riskvärderingen har konsekvenser av de olika åtgärdsalternativen utvärderats och jämförts mot 
varandra. Bedömningskriterierna ger en indikation om vilka åtgärder som kan ses som 
acceptabla respektive oacceptabla relativt de risker de reducerar eller helt undanröjer. Ett antal 
bedömningskriterier har ställts upp: 
 

 Uppfyllande av de övergripande åtgärdsmålen 

 Teknisk genomförbarhet 

 Åtgärdad förorening  

 Riskreduktion 

 Risker under åtgärd 

 Störningar under åtgärd 

 Framtida restriktioner 

 Transport av förorenad jord 

 Acceptans 

 Åtgärdens beständighet 

 Lokala intressen och rättvisa 

 Kostnader 

Bedömningskriterierna i förhållande till respektive åtgärdsalternativ presenteras i avsnitten 
nedan. 

10.1.2 Uppfyllande av de övergripande åtgärdsmålen 

Alternativ noll medför ingen skillnad i måluppfyllelse, de övergripande åtgärdsmålen uppfylls 
inte.  

Alternativ 1 medför att åtgärdsmålen för skydd av människors hälsa uppfylls. Åtgärdsmålen 
för skydd av miljön uppfylls inte.  

Alternativ 2 medför att åtgärdsmålen för skydd av människors hälsa uppfylls. Åtgärdsmålen 
för skydd av miljön uppfylls inte helt, men belastningen på miljön minskar.  

Alternativ 3 och 4 medför att åtgärdsmålen uppfylls. 
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10.1.3 Teknisk genomförbarhet 

Alternativ noll medför inga hinder, då det inte innefattar några åtgärder.  

Schaktsanering och återfyllnad med jordmassor är en väl beprövad teknik som inte bör medföra 
några hinder i aktuellt område.  

I alternativ 1 kommer markytan att höjas med upp till 1 m inom förorenade områden, vilket 
kan innebära problem vad gäller höjsättning av området i samband med anläggandet av den 
detaljplanelagda parkmarken. Området som ska schaktas ur är begränsat, men det kan inte 
uteslutas att schakt behöver ske under grundvattennivån. Schakt under grundvattenytan kan 
kräva länshållning och avledning av vatten, vilket gör åtgärderna något mera komplicerade än 
vid schakt ovan grundvattennivån. 

I alternativ 2 kommer markytan att höjas med upp till 0,5 m inom förorenade områden, vilket 
kan innebära problem vad gäller höjsättning av området i samband med anläggandet av den 
detaljplanelagda parkmarken. Höjdskillnaderna är dock mindre än vid alternativ 1. Området 
som ska schaktas ur till djupare nivåer är begränsat, men det kan inte uteslutas att schakt 
behöver ske under grundvattennivån där. Schakt under grundvattenytan kan kräva länshållning 
och avledning av vatten, vilket gör åtgärderna något mera komplicerade än vid schakt ovan 
grundvattennivån. 

I alternativ 3 och 4 behöver markytan inte höjas. Det kan inte uteslutas att schakt behöver ske 
under grundvattennivån inom ett större område. Vidare kan inträngande vatten från sjön 
Väringen komma att behöva hanteras. Schakt under grundvattenytan och inträngande sjövatten 
kan kräva spontning, länshållning och avledning av vatten, vilket gör åtgärderna något mera 
komplicerade än vid schakt ovan grundvattennivån. 

Mottagningsanläggningar för de aktuella föroreningarna finns i regionen. Kvittblivning av 
massorna för deponering eller ev. återanvändning bedöms inte utgöra något problem.  

Rörande behandling av massor genom jordtvätt, finns det en viss risk för tekniska hinder med 
denna metod. Metoden är beroende av jordarternas egenskaper, såsom kornstorleksfördelning 
och halt organiskt material. Inför en eventuell behandling av de förorenade massorna genom 
jordtvätt är det därför viktigt att utföra pilotförsök, för att säkerställa metodens lämplighet. De 
fördjupade studierna av jordarterna som krävs, samt pilotförsöken, kan fördröja de avhjälpande 
åtgärderna. 

10.1.4 Åtgärdad förorening 

Nollalternativet innebär att samtliga föroreningar lämnas kvar inom området. 

Alternativ 1 innebär schaktsanering av jord med halter över PRVhälsa för djupare jord inom ett 
begränsat område, vilket innebär att risken, för att människor och djur exponeras direkt av 
förorenad jord, minskar. Vidare minskar den totala mängden förorenad jord med halter över 
PRVmiljö, vilket gör att medelhalterna i jord inom området blir något lägre. Det minskar i sin tur 
belastningen på yt- och grundvatten genom läckage från förorenad jord. Totalt schaktas cirka 
400 m3 förorenade massor bort. Halter över PRVhälsa för ytlig jord och PRVmiljö lämnas kvar 
inom området. Övertäckningen gör dock att de kvarlämnade förorenade massorna inte bedöms 
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medföra någon betydande risk för människors hälsa. Totalt kvarlämnas cirka 6 500 m3 jord med 
halter över PRVmiljö. 

Alternativ 2 innebär schaktsanering av jord med halter över PRVhälsa för djupare jord inom ett 
begränsat område, och schaktsanering 0-0,5 m u my inom hela det område där halter över 
PRVhälsa för ytlig jord påvisats. Det innebär att risken, för att människor och djur exponeras 
direkt av förorenad jord, minskar. Vidare minskar den totala mängden förorenad jord med halter 
över PRVmiljö, vilket gör att medelhalterna i jord inom området blir något lägre. Det minskar i 
sin tur belastningen på yt- och grundvatten genom läckage från förorenad jord, i betydligt större 
grad än för alternativ 1. Totalt schaktas cirka 3 000 m3 förorenade massor bort. Halter över 
PRVhälsa för ytlig jord och PRVmiljö lämnas kvar inom området. Övertäckningen gör dock att de 
kvarlämnade förorenade massorna inte bedöms medföra någon betydande risk för människors 
hälsa. Totalt kvarlämnas cirka 4 000 m3 jord med halter över PRVmiljö. 

Alternativ 3 och 4 innebär schaktsanering av jord med halter över PRVhälsa för djupare jord inom 
ett begränsat område, och schaktsanering 0-1 m u my inom hela det område där halter över 
PRVhälsa för ytlig jord påvisats. Det innebär att risken, för att människor och djur exponeras 
direkt av förorenad jord, minskar. Vidare minskar den totala mängden förorenad jord med halter 
över PRVmiljö, vilket gör att medelhalterna i jord inom området blir lägre. Det minskar i sin tur 
belastningen på yt- och grundvatten genom läckage från förorenad jord, i betydligt större grad 
än för alternativ 1 och 2. Totalt schaktas cirka 4 600 m3 förorenade massor bort. Totalt 
kvarlämnas cirka 2 500 m3 jord med halter över PRVmiljö. 

10.1.5 Riskreduktion 

 Hälsorisker 

De påvisade föroreningshalterna medför en risk för människors hälsa vid nuvarande och 
framtida planerade markanvändning. Bortsett från nollalternativet, som inte reducerar riskerna 
alls, bedöms riskerna kunna reduceras till acceptabla nivåer genom samtliga alternativ.  

 Miljörisker  

Nollalternativet innebär att de risker för miljön som finns idag kvarstår.  

Riskerna för störning av grundvattnet bedöms reduceras till högst grad genom åtgärdsalternativ 
3 och 4, medan kvarvarande risker ej kan uteslutas med alternativ 1 och 2.  

Åtgärder reducering av riskerna för påverkan på ytvattnet och markekosystemet bedöms inte 
krävas. Dock kan en lokal negativ påverkan av markekosystemen vara att vänta i samband med 
schaktarbetet och om egenskaperna hos de fyllnadsmassor som ersätter de urschaktade 
massorna inte är lämpliga för att tillgodose markekosystemets behov, avseende exempelvis 
TOC-halt och kornstorlek. 

10.1.6 Risker under åtgärd 

Under utförandet av de föreslagna åtgärderna finns det vissa risker för spridning av förorening. 
Spridning kan ske bland annat genom att de geokemiska förutsättningarna ändras och att 
grundvattnets kontakt med förorenad jord ökar vid eventuell schakt under grundvattenytan eller 
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inträngande sjövatten. Dessutom kan nederbörd i öppna schakt ytterligare öka utläckaget till yt- 
och grundvatten. Schakt under grund- eller ytvattenytan kan kräva spontning. 

Riskerna för problem vid schakt under grund- eller ytvattenytan är störst vid alternativ 3 och 4, 
då schakt sker i störst omfattning. Riskerna är mindre för alternativ 2, där djupare schakt endast 
planeras i ett begränsat område, men det finns en viss risk för att vatten måste hanteras även 
grund schakt (0-0,5 m) invid strandlinjen. Riskerna är minst vid alternativ 1 och inga risker 
förknippade med schaktarbete uppkommer vid alternativ 0. 

Det finns även risk för spridning av förorening via maskiner som kör runt i området, om inte 
tillräckliga åtgärder vidtas för att minska denna spridning. Exempel på åtgärder kan vara 
hjultvätt, att transporterna inom området minimeras och att området delas in i olika delområden 
baserat på föroreningsgrad, mellan vilka maskiner och fordon inte får förflyttas. 

Riskerna för spridning av förorening under åtgärden bedöms vara lägst vid alternativ 1, då 
minst massor hanteras. Riskerna för spridning bedöms vara något högre för alternativ 2, medan 
riskerna för spridning av förorening bedöms vara störst för alternativ 3 och 4. Vid alternativ 4 
hanteras de förorenade massorna, utöver vid schaktarbetet, även i samband med jordtvätten. 

10.1.7 Störningar under åtgärd 

Med störningar avses, buller, trafik, samt påverkan av tillgängligheten till området. 

Störningar för djur, växter och friluftslivet kommer att ske genom bl.a. transporter, buller och 
ianspråktagande av markarealer. Detta gäller samtliga alternativ utom nollalternativet, men i 
olika omfattning, där störningarna ökar från alternativ 1 till 4. Dock är störningarna av olika 
typ, där alternativ 1 i stort sett enbart kräver masshantering i form av återfyllnadsmassor, medan 
alternativ 2-4 innebär hantering av stor volym både återfyllnadsmassor och förorenade massor 

Alternativ 3 och 4 medför lika stor mängd urschaktad jord, men då alternativ 4 också innebär 
jordtvätt, kommer det alternativet att medföra mer buller och ta mer mark i anspråk än alternativ 
3.  Å andra sidan kommer alternativ 3 medföra fler lastbilstransporter till och från området, än 
vad alternativ 4 medför. 

Oacceptabla störningar förväntas inte. 

10.1.8 Acceptans 

Med acceptans avses acceptans från myndigheter/bidragsgivare och människor som vistas i 
området.  

Nollalternativet medför ingen reduktion av förororeningsmängderna eller riskerna som dessa 
medför. Acceptansen för detta alternativ bedöms därför vara låg. 

Schaktsanering och övertäckning innebär att riskerna för människors hälsa minskar till 
acceptabla nivåer, men alternativ 1 och 2 innebär att föroreningar i jord kvarlämnas, till olika 
grad. Det gör att acceptansen för alternativen kan vara lägre än för alternativ 3 och 4. 
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Schaktsanering följt av avyttring av massorna (alternativ 3) är en väl beprövad teknik som 
garanterar att föroreningarna i den jord som schaktas bort verkligen avlägsnas. Det bedöms 
därför att acceptansen för dessa avhjälpande åtgärder, avseende riskreducering, kommer att vara 
hög. Dock medför även detta alternativ att vissa risker avseende miljön kvarstår. 

Acceptansen avseende riskreduktion från människor i området avseende alternativ 4 bedöms 
kunna vara något lägre än för alternativ 3, då samtliga förorenade massor avlägsnas i stället för 
att tvättas och läggas tillbaka. Dock bedöms acceptansen för alternativ 4 från 
myndigheter/bidragsgivare vara något högre än för alternativ 3, då alternativ 4 innebär mindre 
resursförbrukning och transporter än alternativ 3. 

Dock medför all schaktsanering ett ingrepp i naturen för att de avhjälpande åtgärderna ska 
kunna genomföras. Det kan innebära en försämrad vistelsemiljö för de människor som använder 
området som rekreation, vilket kan påverka acceptansen av de avhjälpande åtgärderna. 

10.1.9 Framtida restriktioner och åtgärdernas beständighet 

Utgångspunkten för den analys som görs rörande åtgärdernas beständighet inom föreliggande 
utredning är att området används enligt den planerade och nuvarande markanvändningen. Ju 
mer ambitiös en åtgärd är desto mindre är behovet av framtida restriktioner. 

Alternativ 0, 1 och 2, där förorening täcks över men lämnas kvar, innebär att området åläggs 
med restriktioner avseende framtida markanvändningen ur ett långsiktigt perspektiv. Alternativ 
1 och 2 innebär inga restriktioner avseende människors hälsa vid daglig vistelse, men då 
föroreningar lämnas kvar på djupet, behöver hänsyn till detta tas vid eventuella markarbeten, 
såsom ledningsschakt och framtida höjdsättning av området. 

Alternativ 3 och 4, där inga föroreningar av betydelse för risksituationen för människor lämnas 
kvar, är de mest beständiga åtgärderna. Även i dessa fall behöver dock framtida höjdsättning 
beakta att halter över PRVhälsa för ytlig jord kvarlämnas >1 m u my. Om markytan sänks, kan 
riskerna med dessa bedömas vara oacceptabla. 

10.1.10 Transport av förorenad jord 

Alternativ 0 innebär ingen transport av förorenad jord.  

Alternativ 1 innebär transport av cirka 400 m3 förorenad jord och cirka 5 800 m3 
återfyllnadsmassor. 

Alternativ 2 innebär transport av cirka 3 000 m3 förorenad jord och cirka 4 600 m3 
återfyllnadsmassor. 

Alternativ 3 innebär transport av cirka 4 600 m3 förorenad jord och lika mycket 
återfyllnadsmassor. 

Alternativ 4 innebär transport av den förorenade jord som återstår efter jordtvätten. Mängden 
är betydligt mindre än alternativ 3. Den exakta mängden är svår att skatta, då den avgörs av 
jordens egenskaper, men i kalkylen antas det att 50 % av jorden måste transporteras bort. Det 
innebär en transport av cirka 2 300 m3 jord sågspån, och lika mycket återfyllnadsmassor. 



§57/22 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 - KS 2017/255-12 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 : Bilaga 5. Riskbedömning och åtgärdsutredning DGE

Sammhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Lindesberg Rapport  

Riskbedömning och åtgärdsutredning, Sjövallen i Frövi Datum: 2022-01-27 

 Uppdragsnr: 415592 
 Dokumentnr: 13729-22 

 

55 (62) 

För alternativ 3 och 4 kan volymen förorenad jord dock bli betydligt större än vad som anges 
här, eftersom föroreningarna inte är avgränsade. 

10.1.11 Kostnader 

Kostnaderna för åtgärdsalternativen ökar från alternativ 0 till 3, se Tabell 17 nedan.  

Observera att verkliga kostnader kan komma att avvika från de beräknade kostnaderna, 
beroende på hur mycket schakt som krävs för att de mätbara åtgärdsmålen ska uppnås. För 
alternativ 3 och 4 kan kostnaderna bli betydligt större än vad som anges här, eftersom mängden 
förorenad jord inte är avgränsad. 

Tabell 17. Bedömda kostnader per åtgärdsalternativ 

Åtgärd 

Kostnad om 
interna 
återfyllnadsmassor 
används 

Kostnad om 
externa 
återfyllnadsmassor 
används 

Kostnad om 
externa 
återfyllnadsmassor 
används +20%  

Alternativ 0 0 kr 0 0 kr 

Alternativ 1 1 000 000 kr 3 600 000 kr 4 300 000 kr 

Alternativ 2 2 900 000 kr 4 900 000 kr 5 900 000 kr 

Alternativ 3 4 300 000 kr 6 300 000 kr 7 600 000 kr 

Alternativ 4 >15 600 000 kr >16 600 000 kr >20 000 000 kr 

10.2 Sammanvägning av urvalskriterier samt förslag på åtgärdsalternativ 

Nedan jämförs de olika åtgärdsalternativen baserat på ett antal bedömningskriterier. Dessa 
sammanfattas i text i Tabell 18 och sammanvägs igenom poäng i Tabell 20 nedan.  

Tabell 18. Sammanfattande tabell som beskriver åtgärdsalternativens övergripande fördelar nackdelar och 
kostnader i text. 

Alt. Beskrivning Fördelar Kostnader och nackdelar 

0 Ingen åtgärd + Inga kostnader  

+ Då ingen åtgärd utförs krävs inga 
transporter eller schaktning vilket ger 
lägre miljöpåverkan och störningar 

-Inga åtgärder görs. Riskerna med föroreningarna 
reduceras inte, därmed uppfylls inte de 
övergripande åtgärdsmålen 

1 Min-alternativ, täckning 
och begränsad 
schaktning 

+ Lägre kostnader jämfört med max-
alternativet. 

+ Åtgärden kräver mindre tid och 
resurser relativt maxalternativet. 

+ Riskerna med föroreningarna 
reduceras så att de övergripande 
åtgärdsmålen avseende människors 
hälsa uppfylls 

-Kostnaden uppskattas till cirka 1-4,3 miljoner kr 
exkl kringkostnader. 

- Risk för miljöpåverkan och störningar under 
schaktsaneringsdelen av åtgärden. 

- Föroreningar lämnas kvar, vilket innebär vissa 
restriktioner avseende framtida 
markanvändningen ur ett långsiktigt perspektiv 

-Massorna deponeras, vilket kräver mera resurser 
än om jordtvätt används 
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Alt. Beskrivning Fördelar Kostnader och nackdelar 

-Marknivån måste höjas i relation till dagens 
marknivå 

2 Täckning i kombination 
med schaktning 

+ Större mängd förorening än alternativ 
1 åtgärdas. 

+ Åtgärden kräver mindre tid och 
resurser relativt maxalternativet. 

+ Riskerna med föroreningarna 
reduceras så att de övergripande 
åtgärdsmålen avseende människors 
hälsa uppfylls 

-Kostnaden uppskattas till cirka 2,9-5,9 miljoner kr 
exkl kringkostnader. 

- Risk för miljöpåverkan och störningar under 
schaktsaneringsdelen av åtgärden. 

- Föroreningar lämnas kvar, vilket innebär vissa 
restriktioner avseende framtida 
markanvändningen ur ett långsiktigt perspektiv 

-Massorna deponeras, vilket kräver mera resurser 
än om jordtvätt används 

-Marknivån måste höjas i relation till dagens 
marknivå 

3 Maxalternativ, 
Urschaktning av all 
förorenad jord 

+All förorenad jord med halter över 
PRVhälsa åtgärdas 

+ Samtliga risker reduceras så att de 
övergripande åtgärdsmålen uppfylls 

+ Inga restriktioner i 
markanvändningen i framtiden 

-Kostnaden uppskattas till cirka 4,3-7,6 miljoner kr 
exkl kringkostnader. 

- Risk för stor miljöpåverkan och störningar under 
schaktsaneringsdelen av åtgärden. 

-Massorna deponeras, vilket kräver mera resurser 
än om jordtvätt används 

4 Maxalternativ, 
Urschaktning av all 
förorenad jord. 
Massorna behandlas 
med jordtvätt 

+All förorenad jord med halter över 
PRVhälsa åtgärdas 

+ Samtliga risker reduceras så att de 
övergripande åtgärdsmålen uppfylls 

+ Inga restriktioner i 
markanvändningen i framtiden  

+ Jordtvätt kräver mindre resurser än 
deponering; delar av massorna kan 
återanvändas. 

- Hög kostnad, den uppskattas till mer än 15,6-20 
miljoner kr exkl kringkostnader. 

- Risk för stor miljöpåverkan och störningar under 
schaktsaneringsdelen av åtgärden. 

- Risk för att projektet försenas och fördyras på 
grund av att grundliga förundersökningar och 
pilotförsök krävs innan åtgärder kan påbörjas 

 

 

Fyra olika nivåer (grönt, gult, orange och rött) har satts för att bedöma urvalskriterierna för 
varje åtgärdsalternativ. Nivåerna kan tolkas som följande, enligt Tabell 19. 

Tabell 19. Beskrivning av nivåer för bedömning av urvalskriterier.  

4 Enkel Inga Inga Bra 

3 Ganska enkel Obetydande Låga Ganska bra 

2 Svår Lite betydande Ganska låga Dålig 

1 Mycket svår Betydande Höga Mycket dålig 

0 Ej genomförbar Mycket betydande Mycket höga 
Ingen skillnad jämfört 
med innan åtgärd 

 
För vart och ett av åtgärdsalternativen har de olika bedömningskriterierna poängsatts från noll 
till fyra där fyra anger det bästa alternativet. Poängen har sedan summerats för respektive 
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åtgärdsalternativ. Högst poängsumma ger högst rankning. Denna metod innebär att de olika 
bedömningskriterierna har getts inbördes lika stor vikt samt att ingen hänsyn tas till hur stor 
kostnadsskillnad det är på de olika alternativen. Resultatet ska ses endast som vägledande och 
metoden ett sätt att gå igenom för och nackdelar med de olika alternativen. 

 Tabell 20. Sammanställningsmatris där urvalskriterierna värderas för respektive åtgärdsalternativ. 

Bedömningskriterium Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt 3 Alt 4 

Uppfyllande av de 
övergripande 
åtgärdsmålen 

0 2 3 4 4 

Teknisk genomförbarhet 4 2 3 2 1 

Åtgärdad förorening 0 1 2 4 4 

Riskreduktion, hälsorisker 0 4 4 4 4 

Riskreduktion, miljö 0 1 2 3 3 

Risker under åtgärd 4 3 2 1 1 

Störningar under åtgärd 4 3 3 2 1 

Acceptans 1 2 3 4 3 

Framtida restriktioner och 
åtgärdernas beständighet 

0 3 3 4 4 

Transport av förorenad 
jord 

4 3 2 1 2 

Kostnader 4 3 3 2 0 

Summering av poäng, utan 
viktning 

21 27 30 31 27 

Efter sammanvägningen noteras att alternativ 3 har flest poäng, medan alternativ 2 inte har 
något kriterium som endast ger 0 eller 1 poäng. Skillnaderna mellan åtgärdsalternativen utgörs 
bland annat av den tekniska genomförbarheten, kostnaderna, hur stor riskreduktion som 
åtgärden medför, hur stora restriktioner i markanvändningen som kvarstår efter utförd åtgärd 
och mängden jord som behöver avyttras från området. 
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Samtliga åtgärdsalternativ hamnar väldigt lika vid poängbedömningen, men alternativ 0 ger 
klart lägst poäng. DGE förespråkar, baserat på det underlag som sammanställts i föreliggande 
rapport, att alternativ 2 genomförs.  

Slutlig åtgärd rekommenderas beslutas av flera parter som representerar beställare, 
tillsynsmyndighet och övriga intressenter. 

10.3 Förslag på mätbara åtgärdsmål 

Baserat på resultaten från föreliggande riskbedömning, rekommenderas att de beräknade 
platsspecifika riktvärdena för skydd av människors hälsa, PRVhälsa, för scenario 3 används som 
mätbara åtgärdsmål för halter inom området.  

Vilka åtgärdsmål som i slutändan är relevanta för det aktuella området, rekommenderas tas fram 
av flera parter som representerar beställare, tillsynsmyndighet och övriga intressenter. 

11 Klassning av massor inför exploatering 

För massor med halter som överskrider föreslagna mätbara åtgärdsmål, föreligger ett 
saneringsbehov. Utöver de mätbara åtgärdsmålen, är det även relevant att jämföra de uppmätta 
halterna med de generella riktvärdena för KM och MKM samt haltkriterierna för MRR. Inga 
uppmätta halter överskrider haltgränsvärdena för FA. De generella riktvärdena används för 
klassning av massorna vid anläggningsarbetet för parken, vid eventuell återanvändning eller 
avyttring av massorna. Hur massorna ska klassas redovisas i bilaga 2a-b. 

12 Osäkerheter och projektrisker 

12.1 Föroreningssituation och provpunktsplacering samt rekommenderade 
fortsatta undersökningar 

Antalet jordprov som riskbedömningen baseras på är begränsat. Vidare är den provtagna och 
analyserade volymen jord är liten i förhållande till hela volymen jord som uppmätta halter 
bedöms representera. Riskbilden påverkas därför av syftet med undersökningspunkternas 
placering. Om undersökningspunkterna har placerats ut i misstänkta källområden, sk hot-spots, 
tenderar riskbilden att överskattas. Om undersökningspunkerna har placerats ut för att avgränsa 
en förorening, tenderar riskbilden å andra sidan att underskattas. I föreliggande undersökning 
har undersökningspunkterna placerats ut slumpvis, medan tidigare undersökningspunkter också 
delvis placerats ut och prov valts ur för analys för att avgränsa tidigare påvisade föroreningar. 
Det gör att den tillgängliga datan över föroreningssituationen i området inte är lämplig för 
statistisk analys och att föroreningssituationen som helhet riskerar att överskattas.  

Då grundvatten inte har analyserats, är det inte känt om det sker någon spridning av föroreningar 
från jord till grundvatten eller om det förekommer några föroreningar i oaccepabla halter i 
grundvattnet. Det gör att bedömningen av risker för grundvattnet blir osäker. Om det blir 
aktuellt med länshållning i området, i samband med entreprenadarbete för anläggning av 
parkmarken eller vid avhjälpandeåtgärder av påvisade föroreningar, rekommenderas det att 
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länshållningsvattnet provtas och samråd hålls med berörd tillsynsmyndighet, så att 
länshållningsvattnet hanteras på ett korrekt sätt. 

Då vattensjuka områden och sediment inom det planerade parkområdet, närmast stranden till 
sjön Väringen, inte kunnat provtas, är föroreningssituationen inom detta område inte känd. Det 
rekommenderas därför att jord och sediment kring strandlinjen provtas och analyseras avseende 
föroreningar inför eller i samband med entreprenadarbete för anläggning av parkmarken, 
alternativt inför eller i samband med avhjälpandeåtgärder av påvisade föroreningar inom övriga 
delar av parkområdet.  

12.2 Osäkerheter i riskbedömningen 

En riskbedömning bygger på kvalificerade antaganden om de hydrogeologiska förhållandena i 
ett område, varav flertalet verifieras med eller baseras på stickprovsundersökningar av jordarter 
osv. Vidare baseras den på antaganden om markanvändningen inom området. Dessa antaganden 
ger tillsammans en exponerings- och spridningsmodell, som genom Naturvårdsverkets (2016b) 
beräkningsmodell ger platsspecifika riktvärden för jord inom området. Modellen är relativt 
känslig för de indata som används, vilket gör att modellparametrarna ger ett stort genomslag 
för riskbilden i området. Vissa av indata är säkrare än andra, och vissa parametrar går inte att 
verifiera utan omfattande undersökningar av området.  Utöver detta, är modellen i sig en 
förenklad bild av verkligheten, vilket kan ge systematiska fel i beräkningarna. 

I föreliggande fall har de modellparametrar för spridning som använts till så stor utsträckning 
som möjligt baserats på platsspecifika indata. Dock skulle fler mätningar av tex halt organiskt 
kol i jord och grundvatten, vattenhalt i jord mm kunnat ge ännu säkrare indata.  

Exponeringstiderna är hypoteser som baseras på en rimlig men konservativ vistelsetid inom ett 
område och det kan alltid finnas människor som vistas längre eller kortare tid inom ett område 
eller som använder området på annat sätt än vad som antas i riskbedömningen.  

Naturvårdsverkets beräkningsmodell beaktar endast människors hälsa samt skydd av miljön, 
där markmiljön även ska inkludera marklevande djur. Det gör att den inte är tillämplig för 
beräkning av riktvärden för skydd av hundar, vilka med all sannolikhet frekvent kommer att 
vistas inom parken. Att anta att hundar och barn exponeras för förorenad jord på ungefär samma 
sätt och att de är lika känsliga för föroreningar, är en grov förenkling. Det finns dock i dag ingen 
vedertagen generell metod för riskbedömning av djurs exponering av föroreningar. 

Det är tveksamt om utbredningen på det förorenade området (sammanlagt 11 250 m2) är så stor 
som antas i riskbedömningen. Utbredningen av föroreningar är endast fläckvis inom området. 
Områdets storlek påverkar spridningsberäkningarna och ett ”för” stort område ger alltför 
konservativa riktvärden avseende skydd av yt- och grundvatten. 

Grundvattnets flödesriktning, lutning och akviferens mäktighet är inte känd, då inga 
grundvattennivåmätningar utförts i området. Spridningsberäkningarna i riskbedömningen 
påverkas av dessa parametrar, och bristen på data göra beräkningarna osäkra. 

Inte heller grundvattennivåerna eller ytvattnets nivåer har uppmätts och därmed kunnat beaktats 
vid riskbedömning eller åtgärdsutredning. Spridningen av föroreningar i jord från området kan 
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påverkas av flukturerande yt- och grundvattennivåer. Om ett område översvämmas, ändras de 
hyrdogeokemiska förutsättningna i jordlagren. Det kan öka mobiliteten och därmed spridningen 
av vissa föroreningar. 
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Bilaga 2a - Sammanställning analysresultat, undersökning utförd 2021 

Metaller 

Tabell 1. Resultat från analys av metaller i jord jämförda mot Naturvårdsverkets (2016a) generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig 
markanvändning (MKM) samt haltnivåer för mindre än ringa risk (MRR) (Naturvårdsverket, 2010). Samtliga halter anges i mg/kg TS. Halter över laboratoriets 
rapporteringsgräns är fetmarkerade. Färgmarkerad halt innebär överskridande av jämförvärde. Nivå från vilken jordprover är tagna anges i meter under markytan 
inom parentes under respektive provbenämning. Prov F3 ligger i ruta F och prov I1 ligger i ruta I. 

 

 

Parameter MRR KM MKM Ruta A  
(0-0,5) 

Ruta A  
(0,5-1) 

Ruta B 
(0-0,5) 

Ruta B 
(0,5-1) 

Ruta C  
(0-0,5) 

Ruta C 
(0,5-1) 

Ruta D    
(0-0,5) 

Ruta D    
(0,5-1) 

Ruta E    
(0-0,5) 

Ruta E    
(0,5-1) 

Ruta F    
(0-0,5) 

Ruta F    
(0,5-1) 

Ruta F     
(1-1,5) 

F3 
(1-1,5) 

Ruta F     
(1,5-2) 

H 
(0-0,5) 

H 
(0,5-1) 

I1 
(0-0,3) 

I1 
(0,3-0,8) 

Arsenik 10 10 25 3,4 0,926 1,92 3,56 28,8 3,22 5,81 4,36 2,32 3,22 4,15 2,64 3,06 1,9 6,8 <0,5 0,613 2,82 3,48 

Barium - 200 300 77,9 21,4 36,7 96,7 112 73,5 133 103 70,8 81,3 84,7 71,3 102 57,4 121 13,7 15,8 91,6 144 

Kadmium 0,2 0,8 12 <0,1 <0,1 <0,1 0,103 0,339 <0,1 <0,1 0,111 0,15 0,135 0,148 <0,1 0,104 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,24 0,194 

Kobolt - 15 35 7,49 2,96 3,42 8,19 8,22 4,16 13,2 11,1 6,27 8,9 7,46 7,9 8,57 4,93 11,9 1,53 2,65 8,93 19,4 

Krom 40 80 150 27,2 32,3 13,6 23,1 29,6 20,1 40,2 33,5 21,3 25,3 29,2 23,6 31,8 17,7 45 4 7,23 21,4 20,2 

Koppar 40 80 200 15,7 8,45 7,14 17,9 28,7 14,7 24,1 24,8 20,6 16,3 16,3 17,6 21,6 12,8 22,6 3,48 6,68 21,4 18,7 

Kvicksilver 0,1 0,25 2,5 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,063 

Nickel 35 40 120 14,3 6,76 6,11 11,4 12,1 10,6 22,8 19 11,4 13,9 15,1 14,2 17,2 9,12 19,9 2,01 3,64 12,6 11,6 

Bly 20 50 400 14 7,44 8,99 22 25,2 13,7 18,6 19,7 20,9 18,8 21,9 16,6 18,1 18,8 20,6 4,8 5,78 36,3 54,4 

Vanadin - 100 200 32,8 13,6 16,9 32,7 26,5 25,7 53,9 43,6 26,8 34,1 35,8 33,4 42,2 26 57 5,75 11,1 37,8 30,1 

Zink 120 250 500 54,4 23,8 25,9 69 119 48 82,5 75,5 69,8 75 65,4 56 68,5 38,6 77,6 12,6 20,5 82,8 116 
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Oljekolväten 

Tabell 2. Resultat från analys av oljekolväten i jord jämförda mot Naturvårdsverkets (2016a) generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre 
känslig markanvändning (MKM) samt haltnivåer för mindre än ringa risk (MRR) (Naturvårdsverket, 2010). Samtliga halter anges i mg/kg TS. Halter över 
laboratoriets rapporteringsgräns är fetmarkerade. Färgmarkerad halt innebär överskridande av jämförvärde. Marknivå från vilken jordprover är tagna anges i meter 
under markytan inom parentes under respektive provbenämning. Prov F3 ligger i ruta F och prov I1 ligger i ruta I. 

 

 

Parameter MRR KM MKM Ruta A    
(0-0,5) 

Ruta A    
(0,5-1) 

Ruta B     
(0-0,5) 

Ruta B   
(0,5-1) 

Ruta C    
(0-0,5) 

Ruta C     
(0,5-1) 

Ruta D    
(0-0,5) 

Ruta D    
(0,5-1) 

Ruta E       
(0-0,5) 

Ruta E    
(0,5-1) 

Ruta F        
(0-0,5) 

Ruta F    
(0,5-1) 

Ruta F     
(1-1,5) 

F3 
(1-1,5) 

Ruta F     
(1,5-2) 

H 
(0-0,5) 

H 
(0,5-1) 

I1 
(0-0,3) 

I1 
(0,3-0,8) 

Alifater 
 

                     

>C5-C8 - 25 150 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

>C8-C10 - 25 120 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

>C10-C12 - 100 500 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 

>C12-C16 - 100 500 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 

>C5-C16 - 100 500 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 

>C16-C35 - 100 1000 <20 <20 <20 <20 <20 28 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 

Aromater                       

>C8-C10 - 10 50 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

>C10-C16 - 3 15 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,5 <1,0 

>C16-C35 - 10 30 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 5,7 <1,0 

Bensen - 0,012 0,04 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

Toluen - 10 40 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Etylbensen - 10 50 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Xylener - 10 50 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

PAH                       

Summa L 0,6 3 15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 0,17 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 0,32 <0,15 

Summa M 2 3,5 20 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 4,27 <0,25 0,26 2,63 0,26 0,61 0,22 <0,25 0,39 <0,25 <0,25 <0,25 17,1 2 

summa H 0,5 1 10 <0,33 <0,33 <0,33 <0,33 <0,33 5,88 <0,33 <0,33 2,9 <0,33 0,81 <0,33 <0,33 0,18 <0,33 <0,33 <0,33 17,2 2,13 
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Bilaga 2b - Sammanställning analysresultat, undersökning utförd 2017 och 2018 
 

Tabell 1. Resultat från analys av jord avseende metaller, jämfört mot Naturvårdsverkets (2016a) generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre 

känslig markanvändning (MKM) samt haltnivåer för mindre än ringa risk (MRR) (Naturvårdsverket, 2010). Samtliga halter anges i mg/kg TS. Halter över 

laboratoriets rapporteringsgräns är fetmarkerade. Färgmarkerad halt innebär överskridande av jämförvärde. Nivå från vilken jordprover är tagna anges i meter 

under markytan inom parentes under respektive provbenämning. Bokstaven anger i vilken ruta som punkten är placerad. Torp 1-5 uttogs av DGE 2017. Torp 6-9 

uttogs av DGE 2018. 

Ruta    
Utanför 
rutnät 

Utanför 
rutnät 

F H 
Utanför 
rutnät 

B F F 

Ämne MRR KM MKM 
Torp 1  

(0-0,35) 
Torp 2 
 (0-0,5) 

Torp 3  
(0-0,5) 

Torp 4  
(0-0,5) 

Torp 5 
(0-0,5) 

Torp 7 
(0,5-1) 

Torp 8 
(1-1,5) 

Torp 9 
(0,5-1) 

As, arsenik 10 10 25 1,2 1,3 2,8 3,7 2,6 1,66 0,622 1,71 

Ba, barium - 200 300 16 56 80 103 57 47,7 23,7 46,5 

Cd, kadmium 0,2 0,8 12 0,1 <0,1 0,2 0,2 0,1 0,112 <0,1 0,0975 

Co, kobolt - 15 35 2,8 4,4 7,2 7,9 6,0 4,11 3,31 5,63 

Cr, krom 40 80 150 9 16 21 23 16 8,32 7,39 14,8 

Cu, koppar 40 80 200 9 14 20 25 12 12,7 4,91 20,4 

Hg, kvicksilver 0,1 0,25 2,5 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Ni, nickel 35 40 120 5 8 13 14 10 5,65 5,03 8,35 

Pb, bly 20 50 400 28 15 21 20 15 14,2 7,55 11,8 

V, vanadin - 100 200 10 22 25 27 21 15,2 12,1 19,5 

Zn, zink 120 250 500 39 31 69 81 50 81 23,9 48,6 
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Tabell 2. Resultat från analys av jord avseende oljekolväten, jämfört mot Naturvårdsverkets (2016a) generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) och 

mindre känslig markanvändning (MKM) samt haltnivåer för mindre än ringa risk (MRR) (Naturvårdsverket, 2010). Samtliga halter anges i mg/kg TS. Halter över 

laboratoriets rapporteringsgräns är fetmarkerade. Färgmarkerad halt innebär överskridande av jämförvärde. Nivå från vilken jordprover är tagna anges i meter 

under markytan inom parentes under respektive provbenämning. Bokstaven anger i vilken ruta som punkten är placerad. Torp 1-5 uttogs av DGE 2017. Torp 6-9 

uttogs av DGE 2018. 

Ruta    
Utanför 
rutnät 

Utanför 
rutnät 

F H 
Utanför 
rutnät 

F F B F F 

Ämne MRR KM MKM 
Torp 1  

(0-0,35) 
Torp 2 
 (0-0,5) 

Torp 3  
(0-0,5) 

Torp 4  
(0-0,5) 

Torp 5 
(0-0,5) 

Torp 6 
(0-0,5) 

Torp 6 
(0,5-1) 

Torp 7 
(0,5-1) 

Torp 8 
(0-0,5) 

Torp 9 
(0-0,5) 

Alifater >C5-C8 - 25 150 <10 <10 <10 <10 <10 - - - - - 

Alifater >C8-C10 - 25 120 <10 <10 <10 <10 <10 - - - - - 

Alifater >C10-C12 - 100 500 <20 <20 <20 <20 <20 - - - - - 

Alifater >C12-C16 - 100 500 <20 <20 <20 <20 <20 - - - - - 

Alifater >C5-C16 - 100 500 <30 <30 <30 <30 <30 - - - - - 

Alifater >C16-C35 - 100 1000 <20 21 <20 <20 21 - - - - - 

Aromater >C8-C10 - 10 50 <1 <1 <1 <1 <1 - - - - - 

Aromater >C10-C16 - 3 15 <1 <1 5 <1 <1 - - - - - 

Aromater >C16-C35 - 10 30 <1 <1 9 <1 <1 - - - - - 

PAH, summa L 0,6 3 15 <0,15 <0,15 1,9 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 

PAH, summa M 2 3,5 20 <0,25 <0,25 45 1,5 <0,25 0,25 0,43 1,2 0,39 0,36 

PAH, summa H 0,5 1 10 0,1 <0,3 48 2,4 0,1 0,17 0,54 1,4 0,44 0,52 
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 Datum: 2022-01-27 

Uppdragsnr: 415592 

Dokumentnr:   

Bilaga: 2b 

 

3 (3) 

Tabell 3. Resultat från analys av jord avseende metaller och PAH jämfört mot Naturvårdsverkets (2016a) generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) och 

mindre känslig markanvändning (MKM) samt haltnivåer för mindre än ringa risk (MRR) (Naturvårdsverket, 2010). Samtliga halter anges i mg/kg TS. Halter över 

laboratoriets rapporteringsgräns är fetmarkerade. Färgmarkerad halt innebär överskridande av jämförvärde. Nivå från vilken jordprover är tagna anges i meter 

under markytan inom parentes under respektive provbenämning. Bokstaven anger i vilken ruta som punkten är placerad. Prov Torp 10-Torp 21 uttogs av DGE 2018. 

Ruta    E F F H H H I I I D D 

Utanför 
rutnät 

Utanför 
rutnät 

Utanför 
rutnät 

Utanför 
rutnät 

Utanför 
rutnät 

Utanför 
rutnät 

 
Ämne 

MRR KM MKM 
Torp 
10  

(0,5-1) 

Torp 
11 

(0-0,5) 

Torp 
11 

(0,5-1) 

Torp 
12 

(0-0,5) 

Torp 
12 

(1-1,5) 

Torp 
13 

(0,5-1) 

Torp 
14 

(0,5-1) 

Torp 
15 

(0-0,5) 

Torp 
15 

(0,5-1) 

Torp 
18 

(0-0,5) 

Torp 18 
(1-1,5) 

Torp 19 
(0-0,5) 

Torp 19 
(1-1,5) 

Torp 20 
(0-0,5) 

Torp 20 
(0,5-1) 

Torp 21 
(0-0,5) 

Torp 21 
(1-1,5) 

As, arsenik 10 10 25 - - 3,53 - 0,961 - - - 2,73 - 3,11 - 0,715 - 1,43 - 2,35 

Ba, barium - 200 300 - - 76,6 - 35,8 - - - 142 - 87,1 - 18,5 - 28,6 - 166 

Cd, kadmium 0,2 0,8 12 - - 0,152 - <0,1 - - - 0,194 - 0,136 - <0,1 - <0,1 - <0,1 

Co, kobolt - 15 35 - - 8,9 - 3,65 - - - 6,04 - 6,35 - 3,54 - 3,64 - 5,4 

Cr, krom 40 80 150 - - 25,3 - 11,1 - - - 17,8 - 30,6 - 8,37 - 11,7 - 39,7 

Cu, koppar 40 80 200 - - 17,8 - 7,01 - - - 24,7 - 20,9 - 9,47 - 8,82 - 17,5 

Hg, kvicksilver 0,1 0,25 2,5 - - <0,2 - <0,2 - - - 0,663 - <0,2 - <0,2 - <0,2 - <0,2 

Ni, nickel 35 40 120 - - 15,5 - 5,23 - - - 9,29 - 13,9 - 5,52 - 5,99 - 15,5 

Pb, bly 20 50 400 - - 28,4 - 10,5 - - - 332 - 26,7 - 8,96 - 10,1 - 30,1 

V, vanadin - 100 200 - - 33,3 - 16,9 - - - 20,8 - 37,2 - 12,6 - 15,3 - 27 

Zn, zink 120 250 500 - - 72,6 - 35,6 - - - 139 - 50,4 - 30 - 26 - 40,6 

PAH, summa L 0,6 3 15 <0,15 <0,15  <0,15  <0,15 <0,15 0,64  <0,15  <0,15  <0,15  <0,15  

PAH, summa M 2 3,5 20 <0,25 0,43  0,39  1 <0,25 26  1,8  <0,25  <0,25  <0,25  

PAH, summa H 0,5 1 10 0,052 0,5  0,75  1,1 1,3 29  1,8  <0,25  <0,25  <0,25  
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 Bilaga 3a

Fältprotokoll

Datum Provtagning Väder Temp (°C)

Klart -17

Mulet -6

Teckenförklaring 

m u my - meter under markytan

m ö my - meter över markytan

Skruvborrning

MMU, RB, ÅU Sjövallen

Objekt Beställare

Metod

Skruvborrning

Fältarbeten

Loxia415592

ProvtagareUppdragUppdragsnummer

Sjövallen Samhällsbyggnadsförb. Bergslagen

Jord

Jord

2021-12-07

2021-12-08
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Fältprotokoll

Uppdragsnummer

X-koordinat Y-koordinat

Jordprovtagning

Laboratorieanalys

0 - 0,5

0,5 - 0,7

0,7 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

Fältanalys 

Diameter (mm) Datum Redox (mV)

Dexel (ja/nej) Temp (°C) Kond (µS/cm)

Filterlängd (m) Låst (ja/nej) pH

Grundvattenobservationer

Datum Nivå (m u my) Lukt/Synintryck

Provtagning 
(ja/nej) Omsättning (l)

Övriga noteringar

Filterplacering

Laboratorieanalys Provtagare

Total rörlängd (m)

Uppstick (m ö my)

Grundvattenprovtagning

Grundvattenrör 

Stopp mot berg/block

Fy: träflis Markunderlag för lekplats Saml. Ruta A (0-0,5) A01-1(0-0,5)

Let Naturligt Saml. Ruta A (0,5-1) A01-2(0,5-0,7)

2021-12-07 Skruvborr Borrbandvagn Loxia

Djup under markyta (m) Jordartsbedömning Anmärkning/Observation ProvID

Prover förvaras mörkt och kylt X

Datum Metod Utrustning Provtagare

Provtagningskärl rekommenderat av laboratorie X

Provtagningsutrustning rengjord X

Egenkontroll

JA NEJ Kommentar (om nej)

Instrument kalibrerade enligt interna rutiner X

Koordinatsystem Z-koordinat

Sweref 99 15 00/ RH 2000 6594399,73 170580,26 36,13

Provpunkt Objekt

A1 415592 Sjövallen, Frövi
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Fältprotokoll

Uppdragsnummer

X-koordinat Y-koordinat

Jordprovtagning

Laboratorieanalys

0 - 0,5

0,5 - 0,8

0,8 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

Fältanalys 

Diameter (mm) Datum Redox (mV)

Dexel (ja/nej) Temp (°C) Kond (µS/cm)

Filterlängd (m) Låst (ja/nej) pH

Grundvattenobservationer

Datum Nivå (m u my) Lukt/Synintryck

Provtagning 
(ja/nej) Omsättning (l)

Övriga noteringar

Filterplacering

Laboratorieanalys Provtagare

Total rörlängd (m)

Uppstick (m ö my)

Grundvattenprovtagning

Grundvattenrör 

Stopp mot block/berg

Fy: SaGr Gräsmatta Saml. Ruta A (0-0,5) A02-1(0-0,5)

Fy?: SaGr Saml. Ruta A (0,5-1) A02-2(0,5-1)

2021-12-07 Skruvborr Borrbandvagn Loxia

Djup under markyta (m) Jordartsbedömning Anmärkning/Observation ProvID

Prover förvaras mörkt och kylt X

Datum Metod Utrustning Provtagare

Provtagningskärl rekommenderat av laboratorie X

Provtagningsutrustning rengjord X

Egenkontroll

JA NEJ Kommentar (om nej)

Instrument kalibrerade enligt interna rutiner X

Koordinatsystem Z-koordinat

Sweref 99 15 00/ RH 2000 6594406,22 170596,09 36,41

Provpunkt Objekt

A2 415592 Sjövallen, Frövi
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Fältprotokoll

Uppdragsnummer

X-koordinat Y-koordinat

Jordprovtagning

Laboratorieanalys

0 - 0,5

0,5 - 1

1 -

-

-

-

-

-

-

-

-

Fältanalys 

Diameter (mm) - Datum - Redox (mV)

Dexel (ja/nej) - Temp (°C) - Kond (µS/cm)

Låst (ja/nej) - pH -

Grundvattenobservationer

Datum Nivå (m u my) Lukt/Synintryck

Provtagning 
(ja/nej) Omsättning (l)

Övriga noteringar

Filterlängd (m) -
Filterplacering -

Laboratorieanalys Provtagare

Total rörlängd (m) - -

Uppstick (m ö my) - -

Grundvattenprovtagning

Grundvattenrör 

Stopp mot block/berg

Fy: SaGr Gräsmatta Saml. Ruta A (0-0,5) A01-1(0-0,5)

Fy?: SaGr Saml. Ruta A (0,5-1) A01-2(0,5-1)

2021-12-07 Skruvborr Borrbandvagn Loxia

Djup under markyta (m) Jordartsbedömning Anmärkning/Observation ProvID

Prover förvaras mörkt och kylt X

Datum Metod Utrustning Provtagare

Provtagningskärl rekommenderat av laboratorie X

Provtagningsutrustning rengjord X

Egenkontroll

JA NEJ Kommentar (om nej)

Instrument kalibrerade enligt interna rutiner X

Koordinatsystem Z-koordinat

Sweref 99 15 00/ RH 2000 6594416,93 170605,63 36,52

Provpunkt Objekt

A3 415592 Sjövallen, Frövi
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Fältprotokoll

Uppdragsnummer

X-koordinat Y-koordinat

Jordprovtagning

Laboratorieanalys

0 - 0,5

0,5 - 1

1 -

-

-

-

-

-

-

-

-

Fältanalys 

Diameter (mm) Datum Redox (mV)

Dexel (ja/nej) Temp (°C) Kond (µS/cm)

Låst (ja/nej) pH

Grundvattenobservationer

Datum Nivå (m u my) Lukt/Synintryck

Provtagning 
(ja/nej) Omsättning (l)

Övriga noteringar

Filterlängd (m) 

Filterplacering

Laboratorieanalys Provtagare

Total rörlängd (m)

Uppstick (m ö my)

Grundvattenprovtagning

Grundvattenrör 

Stopp mot block/berg

MuSa Gräsmatta Fy? Saml. Ruta B (0-0,5) B01-1 (0-0,5)

Let Naturligt Saml. Ruta B (0,5-1) B01-2 (0,5-1)

2021-12-07 Skruvborr Borrbandvagn Loxia

Djup under markyta (m) Jordartsbedömning Anmärkning/Observation ProvID

Prover förvaras mörkt och kylt X

Datum Metod Utrustning Provtagare

Provtagningskärl rekommenderat av laboratorie X

Provtagningsutrustning rengjord X

Egenkontroll

JA NEJ Kommentar (om nej)

Instrument kalibrerade enligt interna rutiner X

Koordinatsystem Z-koordinat

Sweref 99 15 00/ RH 2000 6594393,24 170556,70 35,72

Provpunkt Objekt

B1 415592 Sjövallen, Frövi
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Fältprotokoll

Uppdragsnummer

X-koordinat Y-koordinat

Jordprovtagning

Laboratorieanalys

0 - 0,4

0,4 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fältanalys 

Diameter (mm) Datum Redox (mV)

Dexel (ja/nej) Temp (°C) Kond (µS/cm)

Filterlängd (m) Låst (ja/nej) pH

Grundvattenobservationer

Datum Nivå (m u my) Lukt/Synintryck

Provtagning 
(ja/nej) Omsättning (l)

Övriga noteringar

Filterplacering

Laboratorieanalys Provtagare

Total rörlängd (m)

Uppstick (m ö my)

Grundvattenprovtagning

Grundvattenrör 

Fy: Sa Gräsmatta Saml. Ruta B (0-0,5) B02-1(0-0,4)

Stopp

2021-12-07 Skruvborr Borrbandvagn Loxia

Djup under markyta (m) Jordartsbedömning Anmärkning/Observation ProvID

Prover förvaras mörkt och kylt X

Datum Metod Utrustning Provtagare

Provtagningskärl rekommenderat av laboratorie X

Provtagningsutrustning rengjord X

Egenkontroll

JA NEJ Kommentar (om nej)

Instrument kalibrerade enligt interna rutiner X

Koordinatsystem Z-koordinat

Sweref 99 15 00/ RH 2000 6594376,16 170565,08 35,83

Provpunkt Objekt

B2 415592 Sjövallen, Frövi
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Fältprotokoll

Uppdragsnummer

X-koordinat Y-koordinat

Jordprovtagning

Laboratorieanalys

0 - 0,3

0,3 - 0,7

0,7 - 1,1

1,1 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

Fältanalys 

Diameter (mm) Datum Redox (mV)

Dexel (ja/nej) Temp (°C) Kond (µS/cm)

Filterlängd (m) Låst (ja/nej) pH

Grundvattenobservationer

Datum Nivå (m u my) Lukt/Synintryck

Provtagning 
(ja/nej) Omsättning (l)

Övriga noteringar

Filterplacering

Laboratorieanalys Provtagare

Total rörlängd (m)

Uppstick (m ö my)

Grundvattenprovtagning

Grundvattenrör 

Let Naturligt Saml Ruta B (0,5-1) B03-3(0,7-1,1)

Fy: Sa Saml. Ruta B (0-0,5) B03-1(0-0,3)

Fy?: Sa Let Saml. Ruta B (0-0,5) B03-2(0,3-0,7)

2021-12-07 Skruvborr Borrbandvagn Loxia

Djup under markyta (m) Jordartsbedömning Anmärkning/Observation ProvID

Prover förvaras mörkt och kylt X

Datum Metod Utrustning Provtagare

Provtagningskärl rekommenderat av laboratorie X

Provtagningsutrustning rengjord X

Egenkontroll

JA NEJ Kommentar (om nej)

Instrument kalibrerade enligt interna rutiner X

Koordinatsystem Z-koordinat

Sweref 99 15 00/ RH 2000 6594376,79 170584,57 36,11

Provpunkt Objekt

B3 415592 Sjövallen, Frövi
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Fältprotokoll

Uppdragsnummer

X-koordinat Y-koordinat

Jordprovtagning

Laboratorieanalys

0 - 0,5

0,5 - 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fältanalys 

Diameter (mm) Datum Redox (mV)

Dexel (ja/nej) Temp (°C) Kond (µS/cm)

Filterlängd (m) Låst (ja/nej) pH

Grundvattenobservationer

Datum Nivå (m u my) Lukt/Synintryck

Provtagning 
(ja/nej) Omsättning (l)

Övriga noteringar

Punkt flyttad något pga vattenlinje

Filterplacering

Laboratorieanalys Provtagare

Total rörlängd (m)

Uppstick (m ö my)

Grundvattenprovtagning

Grundvattenrör 

Fy?: Sa Högt gräs Saml. Ruta C (0-0,5) C01-1(0-0,5)

Let Le Naturlig Saml. Ruta C (0,5-1) C01-2(0,5-1)

2021-12-08 Skruvborr Borrbandvagn Loxia

Djup under markyta (m) Jordartsbedömning Anmärkning/Observation ProvID

Prover förvaras mörkt och kylt X

Datum Metod Utrustning Provtagare

Provtagningskärl rekommenderat av laboratorie X

Provtagningsutrustning rengjord X

Egenkontroll

JA NEJ Kommentar (om nej)

Instrument kalibrerade enligt interna rutiner X

Koordinatsystem Z-koordinat

Sweref 99 15 00/ RH 2000 6594366,42 170472,80 32,86

Provpunkt Objekt

C1 415592 Sjövallen, Frövi
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Fältprotokoll

Uppdragsnummer

X-koordinat Y-koordinat

Jordprovtagning

Laboratorieanalys

0 - 0,5

0,5 - 1

1 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

Fältanalys 

Diameter (mm) Datum Redox (mV)

Dexel (ja/nej) Temp (°C) Kond (µS/cm)

Filterlängd (m) Låst (ja/nej) pH

Grundvattenobservationer

Datum Nivå (m u my) Lukt/Synintryck

Provtagning 
(ja/nej) Omsättning (l)

Övriga noteringar

Flyttad något p.g.a vattenlinje

Filterplacering

Laboratorieanalys Provtagare

Total rörlängd (m)

Uppstick (m ö my)

Grundvattenprovtagning

Grundvattenrör 

Fy: Sa gr Spik och hårdplast i provet Saml. Ruta C (0-0,5) C02-1(0-0,5)

Let Le Naturlig Saml. Ruta C (0,5-1) C02-2(0,5-1)

2021-12-08 Skruvborr Borrbandvagn Loxia

Djup under markyta (m) Jordartsbedömning Anmärkning/Observation ProvID

Prover förvaras mörkt och kylt X

Datum Metod Utrustning Provtagare

Provtagningskärl rekommenderat av laboratorie X

Provtagningsutrustning rengjord X

Egenkontroll

JA NEJ Kommentar (om nej)

Instrument kalibrerade enligt interna rutiner X

Koordinatsystem Z-koordinat

Sweref 99 15 00/ RH 2000 6594355,67 170491,61 33,03

Provpunkt Objekt

C2 415592 Sjövallen, Frövi
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Fältprotokoll

Uppdragsnummer

X-koordinat Y-koordinat

Jordprovtagning

Laboratorieanalys

0 - 0,5

0,5 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fältanalys 

Diameter (mm) Datum Redox (mV)

Dexel (ja/nej) Temp (°C) Kond (µS/cm)

Filterlängd (m) Låst (ja/nej) pH

Grundvattenobservationer

Datum Nivå (m u my) Lukt/Synintryck

Provtagning 
(ja/nej) Omsättning (l)

Övriga noteringar

Filterplacering

Laboratorieanalys Provtagare

Total rörlängd (m)

Uppstick (m ö my)

Grundvattenprovtagning

Grundvattenrör 

Fy?: Le Högt gräs Saml. Ruta D (0-0,5) D01-1(0-0,5)

Stopp mot block/berg

2021-12-08 Skruvborr Borrbandvagn Loxia

Djup under markyta (m) Jordartsbedömning Anmärkning/Observation ProvID

Prover förvaras mörkt och kylt X

Datum Metod Utrustning Provtagare

Provtagningskärl rekommenderat av laboratorie X

Provtagningsutrustning rengjord X

Egenkontroll

JA NEJ Kommentar (om nej)

Instrument kalibrerade enligt interna rutiner X

Koordinatsystem Z-koordinat

Sweref 99 15 00/ RH 2000 6594362,87 170497,36 33,30

Provpunkt Objekt

D1 415592 Sjövallen, Frövi
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Fältprotokoll

Uppdragsnummer

X-koordinat Y-koordinat

Jordprovtagning

Laboratorieanalys

0 - 0,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fältanalys 

Diameter (mm) Datum Redox (mV)

Dexel (ja/nej) Temp (°C) Kond (µS/cm)

Låst (ja/nej) pH

Grundvattenobservationer

Datum Nivå (m u my) Lukt/Synintryck

Provtagning 
(ja/nej) Omsättning (l)

Övriga noteringar

Filterlängd (m) 

Filterplacering

Laboratorieanalys Provtagare

Total rörlängd (m)

Uppstick (m ö my)

Grundvattenprovtagning

Grundvattenrör 

Let Naturlig, högt gräs Saml. Ruta D (0,5-1) D02-1(0-0,3)

2021-12-08 Skruvborr Borrbandvagn Loxia

Djup under markyta (m) Jordartsbedömning Anmärkning/Observation ProvID

Prover förvaras mörkt och kylt X

Datum Metod Utrustning Provtagare

Provtagningskärl rekommenderat av laboratorie X

Provtagningsutrustning rengjord X

Egenkontroll

JA NEJ Kommentar (om nej)

Instrument kalibrerade enligt interna rutiner X

Koordinatsystem Z-koordinat

Sweref 99 15 00/ RH 2000 6594351,26 170513,42 33,68

Provpunkt Objekt

D2 415592 Sjövallen, Frövi
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Fältprotokoll

Uppdragsnummer

X-koordinat Y-koordinat

Jordprovtagning

Laboratorieanalys

0 - 0,5

0,5 - 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fältanalys 

Diameter (mm) Datum Redox (mV)

Dexel (ja/nej) Temp (°C) Kond (µS/cm)

Låst (ja/nej) pH

Grundvattenobservationer

Datum Nivå (m u my) Lukt/Synintryck

Provtagning 
(ja/nej) Omsättning (l)

Övriga noteringar

Punkt flyttad något p.g.a. vattenlinje

Filterlängd (m) 

Filterplacering

Laboratorieanalys Provtagare

Total rörlängd (m)

Uppstick (m ö my)

Grundvattenprovtagning

Grundvattenrör 

Fy: LetLe Högt gräs Saml. Ruta D (0-0,5) D03-1(0-0,5)

Le Naturlig Saml. Ruta D (0,5-1) D03-2(0,5-1)

2021-12-08 Skruvborr Borrbandvagn Loxia

Djup under markyta (m) Jordartsbedömning Anmärkning/Observation ProvID

Prover förvaras mörkt och kylt X

Datum Metod Utrustning Provtagare

Provtagningskärl rekommenderat av laboratorie X

Provtagningsutrustning rengjord X

Egenkontroll

JA NEJ Kommentar (om nej)

Instrument kalibrerade enligt interna rutiner X

Koordinatsystem Z-koordinat

Sweref 99 15 00/ RH 2000 6594345,83 170505,91 33,22

Provpunkt Objekt

D3 415592 Sjövallen, Frövi



§57/22 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 - KS 2017/255-12 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 : Bilaga 5. Riskbedömning och åtgärdsutredning DGE

Fältprotokoll

Uppdragsnummer

X-koordinat Y-koordinat

Jordprovtagning

Laboratorieanalys

0 - 0,5

0,5 - 1

1 -

-

-

-

-

-

-

-

-

Fältanalys 

Diameter (mm) Datum Redox (mV)

Dexel (ja/nej) Temp (°C) Kond (µS/cm)

Låst (ja/nej) pH

Grundvattenobservationer

Datum Nivå (m u my) Lukt/Synintryck

Provtagning 
(ja/nej) Omsättning (l)

Övriga noteringar

Filterlängd (m) 

Filterplacering

Laboratorieanalys Provtagare

Total rörlängd (m)

Uppstick (m ö my)

Grundvattenprovtagning

Grundvattenrör 

stopp mot berg/block

Fy? Sagrst orangefärgat grus/sten Saml. Ruta E (0-0,5) E01-1(0-0,5)

Fy? Sagrst orangefärgat grus/sten Saml. Ruta E (0,5-1) E01-2(0,5-1)

2021-12-08 Skruvborr Borrbandvagn Loxia

Djup under markyta (m) Jordartsbedömning Anmärkning/Observation ProvID

Prover förvaras mörkt och kylt X

Datum Metod Utrustning Provtagare

Provtagningskärl rekommenderat av laboratorie X

Provtagningsutrustning rengjord X

Egenkontroll

JA NEJ Kommentar (om nej)

Instrument kalibrerade enligt interna rutiner X

Koordinatsystem Z-koordinat

Sweref 99 15 00/ RH 2000 6594365,44 170524,34 33,95

Provpunkt Objekt

E1 415592 Sjövallen, Frövi
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Fältprotokoll

Uppdragsnummer

X-koordinat Y-koordinat

Jordprovtagning

Laboratorieanalys

0 - 0,5

0,5 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

Fältanalys 

Diameter (mm) Datum Redox (mV)

Dexel (ja/nej) Temp (°C) Kond (µS/cm)

Filterlängd (m) Låst (ja/nej) pH

Grundvattenobservationer

Datum Nivå (m u my) Lukt/Synintryck

Provtagning 
(ja/nej) Omsättning (l)

Övriga noteringar

Filterplacering

Laboratorieanalys Provtagare

Total rörlängd (m)

Uppstick (m ö my)

Grundvattenprovtagning

Grundvattenrör 

Fy?: Sa Let Högt gräs Saml. Ruta E (0-0,5) E02-1(0-0,5)

Stopp mot block/berg

2021-12-08 Skruvborr Borrbandvagn Loxia

Djup under markyta (m) Jordartsbedömning Anmärkning/Observation ProvID

Prover förvaras mörkt och kylt X

Datum Metod Utrustning Provtagare

Provtagningskärl rekommenderat av laboratorie X

Provtagningsutrustning rengjord X

Egenkontroll

JA NEJ Kommentar (om nej)

Instrument kalibrerade enligt interna rutiner X

Koordinatsystem Z-koordinat

Sweref 99 15 00/ RH 2000 6594347,98 170524,04 33,90

Provpunkt Objekt

E2 415592 Sjövallen, Frövi
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Fältprotokoll

Uppdragsnummer

X-koordinat Y-koordinat

Jordprovtagning

Laboratorieanalys

0 - 0,5

0,5 - 1

1 -

-

-

-

-

-

-

-

-

Fältanalys 

Diameter (mm) Datum Redox (mV)

Dexel (ja/nej) Temp (°C) Kond (µS/cm)

Filterlängd (m) Låst (ja/nej) pH

Grundvattenobservationer

Datum Nivå (m u my) Lukt/Synintryck

Provtagning 
(ja/nej) Omsättning (l)

Övriga noteringar

Fy?: Sa Let

Filterplacering

Laboratorieanalys Provtagare

Total rörlängd (m)

Uppstick (m ö my)

Grundvattenprovtagning

Grundvattenrör 

Stopp mot berg/block

Fy?: Sa Let

Sa kan vara meddrag Saml. Ruta E (0-0,5) E03-1(0-0,5)

Sa kan vara meddrag Saml. Ruta E (0,5-1) E03-2(0,5-1)

2021-12-08 Skruvborr Borrbandvagn Loxia

Djup under markyta (m) Jordartsbedömning Anmärkning/Observation ProvID

Prover förvaras mörkt och kylt X

Datum Metod Utrustning Provtagare

Provtagningskärl rekommenderat av laboratorie X

Provtagningsutrustning rengjord X

Instrument kalibrerade enligt interna rutiner X

Koordinatsystem Z-koordinat

Sweref 99 15 00/ RH 2000 6594338,56 170544,41 34,88

Provpunkt Objekt

E3 415592 Sjövallen, Frövi

Egenkontroll

JA NEJ Kommentar (om nej)
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Fältprotokoll

Uppdragsnummer

X-koordinat Y-koordinat

Jordprovtagning

Laboratorieanalys

0 - 0,5

0,5 - 1

1 - 1,3

1,3 - 1,6

1,6 - 2

2 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

Fältanalys 

Diameter (mm) Datum Redox (mV)

Dexel (ja/nej) Temp (°C) Kond (µS/cm)

Filterlängd (m) Låst (ja/nej) pH

Grundvattenobservationer

Datum Nivå (m u my) Lukt/Synintryck

Provtagning 
(ja/nej) Omsättning (l)

Övriga noteringar

Filterplacering

Laboratorieanalys Provtagare

Total rörlängd (m)

Uppstick (m ö my)

Grundvattenprovtagning

Grundvattenrör 

Let Naturligt Saml. Ruta F (1,5-2) F01-5(1,6-2)

Fy?: Sa Let Sa kan vara meddrag Saml. Ruta F (1-1,5) F01-3(1-1,3)

Fy?: Sa Let Sa kan vara meddrag Saml. Ruta F (1-1,5) F01-4(1,3-1,6)

Fy?: Sa Let Saml. Ruta F (0-0,5) F01-1(0-0,5)

Fy?: Sa Let Sa kan vara meddrag Saml. Ruta F (0,5-1) F01-2(0,5-1)

2021-12-07 Skruvborr Borrbandvagn Loxia

Djup under markyta (m) Jordartsbedömning Anmärkning/Observation ProvID

Prover förvaras mörkt och kylt X

Datum Metod Utrustning Provtagare

Provtagningskärl rekommenderat av laboratorie X

Provtagningsutrustning rengjord X

Egenkontroll

JA NEJ Kommentar (om nej)

Instrument kalibrerade enligt interna rutiner X

Koordinatsystem Z-koordinat

Sweref 99 15 00/ RH 2000 6594367,89 170557,40 35,68

Provpunkt Objekt

F1 415592 Sjövallen, Frövi
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Fältprotokoll

Uppdragsnummer

X-koordinat Y-koordinat

Jordprovtagning

Laboratorieanalys

0 - 0,3

0,3 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fältanalys 

Diameter (mm) Datum Redox (mV)

Dexel (ja/nej) Temp (°C) Kond (µS/cm)

Låst (ja/nej) pH

Grundvattenobservationer

Datum Nivå (m u my) Lukt/Synintryck

Provtagning 
(ja/nej) Omsättning (l)

Övriga noteringar

Gräsmatta, nära berg i 
dagen

Berg i dagen nära provpunkten

Filterlängd (m) 

Filterplacering

Laboratorieanalys Provtagare

Total rörlängd (m)

Uppstick (m ö my)

Grundvattenprovtagning

Grundvattenrör 

Sa Saml. Ruta F (0-0,5) F02-1(0-0,3)

Stopp mot berg

2021-12-07 Skruvborr Borrbandvagn Loxia

Djup under markyta (m) Jordartsbedömning Anmärkning/Observation ProvID

Prover förvaras mörkt och kylt X

Datum Metod Utrustning Provtagare

Provtagningskärl rekommenderat av laboratorie X

Provtagningsutrustning rengjord X

Instrument kalibrerade enligt interna rutiner X

Koordinatsystem Z-koordinat

Sweref 99 15 00/ RH 2000 6594359,48 170575,89 36,11

Provpunkt Objekt

F2 415592 Sjövallen, Frövi

Egenkontroll

JA NEJ Kommentar (om nej)
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Fältprotokoll

Uppdragsnummer

X-koordinat Y-koordinat

Jordprovtagning

Laboratorieanalys

0 - 0,5

0,5 - 1

1 - 1,5

1,5 - 2

2 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

Fältanalys 

Diameter (mm) Datum Redox (mV)

Dexel (ja/nej) Temp (°C) Kond (µS/cm)

Filterlängd (m) Låst (ja/nej) pH

Grundvattenobservationer

Datum Nivå (m u my) Lukt/Synintryck

Provtagning 
(ja/nej) Omsättning (l)

Övriga noteringar

Sjövallen, Frövi

Borrbandvagn

Sweref 99 15 00/ RH 2000

Egenkontroll

Instrument kalibrerade enligt interna rutiner

Provtagningskärl rekommenderat av laboratorie

Provtagningsutrustning rengjord

Prover förvaras mörkt och kylt

JA

X

X

X

X

NEJ

Z-koordinat

35,326594338,50 170557,78

Kommentar (om nej)

Objekt

F3 415592

Grundvattenrör 

Djup under markyta (m) Jordartsbedömning Anmärkning/Observation ProvID

Fy?: Sa Let Saml. Ruta F (0-0,5) F03-1 (0-0,5)

Fy?: Sa Let Sa kan vara meddrag Saml. Ruta F (0,5-1) F03-2(0,5-1)

Provpunkt

F03-3(1-1,5)

Saml Ruta F (1,5-2)

Koordinatsystem

Sa Let

Stopp mot berg/block

Utrustning 

F03-3(1-1,5)

F03-4(1,5-2)

Total rörlängd (m)

Uppstick (m ö my)

Filterplacering

Grundvattenprovtagning

2021-12-07 Skruvborr

Laboratorieanalys

Datum Metod

Sa kan vara meddrag

Sa kan vara meddrag

Provtagare

Sa Let

Provtagare

Loxia
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Fältprotokoll

Uppdragsnummer

X-koordinat Y-koordinat

Jordprovtagning

Laboratorieanalys

0 - 0,5

0,5 - 1

1 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

Fältanalys 

Diameter (mm) Datum Redox (mV)

Dexel (ja/nej) Temp (°C) Kond (µS/cm)

Låst (ja/nej) pH

Grundvattenobservationer

Datum Nivå (m u my) Lukt/Synintryck

Provtagning 
(ja/nej) Omsättning (l)

Övriga noteringar

Flyttad något pga vattenlinje

Filterlängd (m) 

Filterplacering

Laboratorieanalys Provtagare

Total rörlängd (m)

Uppstick (m ö my)

Grundvattenprovtagning

Grundvattenrör 

Fy?: Sa H01-1(0-0,5) H01-1(0-0,5)

Sa Naturlig, högt gräs H01-2(0,5-1) H01-2(0,5-1)

2021-12-08 Skruvborr Borrbandvagn Loxia

Djup under markyta (m) Jordartsbedömning Anmärkning/Observation ProvID

Prover förvaras mörkt och kylt X

Datum Metod Utrustning Provtagare

Provtagningskärl rekommenderat av laboratorie X

Provtagningsutrustning rengjord X

Egenkontroll

JA NEJ Kommentar (om nej)

Instrument kalibrerade enligt interna rutiner X

Koordinatsystem Z-koordinat

Sweref 99 15 00/ RH 2000 6594331,64 170521,81 33,47

Provpunkt Objekt

H1 415592 Sjövallen, Frövi



§57/22 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 - KS 2017/255-12 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 : Bilaga 5. Riskbedömning och åtgärdsutredning DGE

Fältprotokoll

Uppdragsnummer

X-koordinat Y-koordinat

Jordprovtagning

Laboratorieanalys

0 - 0,3

0,3 - 0,8

0,8 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

Fältanalys 

Diameter (mm) Datum Redox (mV)

Dexel (ja/nej) Temp (°C) Kond (µS/cm)

Filterlängd (m) Låst (ja/nej) pH

Grundvattenobservationer

Datum Nivå (m u my) Lukt/Synintryck

Provtagning 
(ja/nej) Omsättning (l)

Övriga noteringar

Filterplacering

Laboratorieanalys Provtagare

Total rörlängd (m)

Uppstick (m ö my)

Grundvattenprovtagning

Grundvattenrör 

Stopp mot berg/block

Fy?: Sa st Högt gräs I01-1(0-0,3) I01-1(0-0,3)

Fy: Sa Let Sa kan vara meddrag I01-2(0,3-0,8) I01-2(0,3-0,8)

2021-12-07 Skruvborr Borrbandvagn Loxia

Djup under markyta (m) Jordartsbedömning Anmärkning/Observation ProvID

Prover förvaras mörkt och kylt X

Datum Metod Utrustning Provtagare

Provtagningskärl rekommenderat av laboratorie X

Provtagningsutrustning rengjord X

Egenkontroll

JA NEJ Kommentar (om nej)

Instrument kalibrerade enligt interna rutiner X

Koordinatsystem Z-koordinat

Sweref 99 15 00/ RH 2000 6594323,71 170551,39 34,47

Provpunkt Objekt

I1 415592 Sjövallen, Frövi



§57/22 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 - KS 2017/255-12 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 : Bilaga 5. Riskbedömning och åtgärdsutredning DGE

Fältprotokoll

Uppdragsnummer

X-koordinat Y-koordinat

Jordprovtagning

Laboratorieanalys

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

0 -

Fältanalys 

Diameter (mm) Datum Redox (mV)

Dexel (ja/nej) Temp (°C) Kond (µS/cm)

Låst (ja/nej) pH

Grundvattenobservationer

Datum Nivå (m u my) Lukt/Synintryck

Provtagning 
(ja/nej) Omsättning (l)

Övriga noteringar

Högt gräs. Berg direkt 
under gräs, inget prov

Punkt flyttad något pga vattenlinje

Filterlängd (m) 

Filterplacering

Laboratorieanalys Provtagare

Total rörlängd (m)

Uppstick (m ö my)

Grundvattenprovtagning

Grundvattenrör 

2021-12-08 Skruvborr Borrbandvagn Loxia

Djup under markyta (m) Jordartsbedömning Anmärkning/Observation ProvID

Prover förvaras mörkt och kylt X

Datum Metod Utrustning Provtagare

Provtagningskärl rekommenderat av laboratorie X

Provtagningsutrustning rengjord X

Instrument kalibrerade enligt interna rutiner X

Koordinatsystem Z-koordinat

Sweref 99 15 00/ RH 2000 6594313,41 170566,40 35,38

Provpunkt Objekt

I2 415592 Sjövallen, Frövi

Egenkontroll

JA NEJ Kommentar (om nej)



§57/22 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 - KS 2017/255-12 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 : Bilaga 5. Riskbedömning och åtgärdsutredning DGE

Bilaga 3b 
Fältprotokoll, jord

Uppdragsnr: 415592 
Dokumentnr: 

Metod: Provgropsgrävning 
Provtagare: KRM 
Datum: 2018-05-03

Fältnoteringar

Jordart

0-100 sagrSt Stora stenar

100-150 le/sagrSt lera börjar blandas in

150-200 Le

0-50 sagrSt Plåtskrot och tegel

50-140 sagrSt lera börjar blandas in vid ca 1m

140-200 Le

0-150 sagrSt Stora stenar

150-200 Le

0-50 stgrSa

50-80 siLe

80 Stopp berg eller stor sten

0-150 St

0-155 sagrSt

155-200 Le

0-20 saLe/leSa Mull

20-100 St (leSa) Takpapp, tegel, metallskrot

100 Prov endast till 1m pga stora stenar

0-20 saLe/leSa Mull

20-150 St (leSa) Takpapp, tegel, metallskrot

0-20 saLe/leSa Mull

20-160 St (leSa) Rep, tegel, metallskrot

100 Prov endast till 1m pga stora stenar

0-20 saLe/leSa Mull

20-160 St (leSa) Rep, tegel, metallskrot

160-200 Le

0-120 Mull Gyttja med gamla växtdelar och vass

120-200 Le

0-110 (gr)Sa

110-200 Le

Torp 18

Torp 19

Torp 15

Torp 14

Prov-ID 

(cm u my)
Övrigt

Torp 6

Torp 8

Torp 7

Torp 9

Torp 10

Torp 11

Torp 12

 Torp 13

Stora stenar. Kunde inte gräva djupare pga ras av stora 

stenar

Mer lera än tidigare provpunkter. Vid 110-130 svart lager

1 (2)
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Bilaga 3b 
Fältprotokoll, jord

Uppdragsnr: 413375

Dokumentnr: 

Metod: Provgropsgrävning

Provtagare: KRM

Datum: 2018-05-03

Prov-ID Fältnoteringar Övrigt

Jordart

Torp 20

0-100 (gr)Sa

100-110 stgrSa

110-200 Le

Torp 21

0-130 legrSa Stora stenar

130-200 le

2 (2)
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2022-01-24, kl. 14:54

Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)
Arsenik 10 mg/kg Bakgrundshalt
Bly 40 mg/kg Skydd av grundvatten
Kobolt 10 mg/kg Bakgrundshalt
Kvicksilver 0,60 mg/kg Skydd av grundvatten
Aromat >C10-C16 2,0 mg/kg Skydd av grundvatten
PAH-M 2,0 mg/kg Skydd av grundvatten
PAH-H 0,60 mg/kg Intag av växter

Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Kommentarer till scenarioparametrar (frv)
Scenario 3, ytlig jord KM

VARNING! Orealistiska indata !
Kontrollera röd-markerade värden !

Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas Området ska vara anslutet till kommunalt dricksvatten (obl)

Exp.tid barn - intag av jord 260 365 dag/år Vistelse i parkmark bedöms ske 5 dagar i veckan året runt 
(obl)

Exp.tid vuxna - intag av jord 260 365 dag/år Vistelse i parkmark bedöms ske 5 dagar i veckan året runt 
(obl)

Exp.tid barn - inandning av damm 113 365 dag/år Inandning av jord/damm kan dels ske vid vistelse i parken 
och dels vid vistelse i närliggande hem (obl)

Exp.tid vuxna - inandning av damm 113 365 dag/år Inandning av jord/damm kan dels ske vid vistelse i parken 
och dels vid vistelse i närliggande hem (obl)

Andel inomhusvistelse - inandn. damm 0,81 1 - Vistelse i hemmet, inomhus bedöms ske 81 % av 
exponeringstiden (obl)

Exp.tid barn - inandning av ånga 22 365 dag/år Vistelse i parkmark bedöms ske 5 dagar i veckan året runt 
(obl)

Standardscenario för känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för förorenad mark. Reviderad med platsspecifika parametrar

Scenario 3, ytlig jord

Beskrivning

PRV sida 1 Blad Uttagsrapport

Bilaga 4a
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2022-01-24, kl. 14:54

Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Standardscenario för känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för förorenad mark. Reviderad med platsspecifika parametrar

Scenario 3, ytlig jord

Beskrivning

Exp.tid vuxna - inandning av ånga 22 365 dag/år Vistelse i parkmark bedöms ske 5 dagar i veckan året runt 
(obl)

Andel inomhusvistelse - inandn. ånga 0 1 - Inga byggnader planeras inom området (obl)
Halt organiskt kol 0,0085 0,02 kg/kg Platsspecifikt värde baserat på uppmätta TOC-halter (obl)

Vattenhalt 0,18 0,32 dm³/dm³ Platsspecifikt värde baserat på uppmätta TS-halter (obl)
Andel porluft 0,17 0,08 dm³/dm³ Platsspecifikt värde baserat på uppmätta TS-halter och 

generellt antagande om porositet för genomsläppliga 
jordarter (obl)

Längd på förorenat område 85 50 m Områdets teoretiska längd i grundvattnets 
strömningsriktning (obl)

Bredd på förorenat område 133 50 m Områdets bredd i grundvattnets strömningsriktning (obl)
Grundvattenbildning 200 100 mm/år Baseras på platsspecifik bedömning och Rodhe et al 2006 

(obl)
Akviferens mäktighet 5 10 m Antagande baserat på jorddjup i området (obl)
Sjöns volym 150400000 1000000 m³ Antagande om sjön Väringens volym (obl)
Sjöns omsättningstid 0,11 1 år Antagande om sjön Väringens omsättning (obl)
    
    
Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde  Kommentarer till modellparametrar (frv)
Inga avvikelser i modellparametrar. - -  
    
    
Egendefinierade ämnen    
Inga egendefinierade ämnen används.    

PRV sida 2 Blad Uttagsrapport
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2022-01-24, kl. 14:53

Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)
Arsenik 10 mg/kg Bakgrundshalt
Bly 40 mg/kg Skydd av grundvatten
Kobolt 10 mg/kg Bakgrundshalt
Kvicksilver 0,60 mg/kg Skydd av grundvatten
Aromat >C10-C16 2,0 mg/kg Skydd av grundvatten
PAH-M 2,0 mg/kg Skydd av grundvatten
PAH-H 0,70 mg/kg Skydd av grundvatten

Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Kommentarer till scenarioparametrar (frv)
Scenario 3, djupare jord KM

VARNING! Orealistiska indata !
Kontrollera röd-markerade värden !

Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas Området ska vara anslutet till kommunalt dricksvatten (obl)

Intag av växter beaktas ej beaktas Ätbara växters rötter bedöms inte kunna nå >1 m u my (obl)

Exp.tid barn - intag av jord 26 365 dag/år Exponering av djupare jord bedöms kunna ske vid 
schaktarbete (obl)

Exp.tid vuxna - intag av jord 26 365 dag/år Exponering av djupare jord bedöms kunna ske vid 
schaktarbete (obl)

Exp.tid barn - hudkontakt jord/damm 26 120 dag/år Exponering av djupare jord bedöms kunna ske vid 
schaktarbete (obl)

Exp.tid vuxna - hudkontakt jord/damm 26 120 dag/år Exponering av djupare jord bedöms kunna ske vid 
schaktarbete (obl)

Exp.tid barn - inandning av damm 26 365 dag/år Exponering av djupare jord bedöms kunna ske vid 
schaktarbete (obl)

Standardscenario för känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för förorenad mark. Reviderad med platsspecifika parametrar

Scenario 3, djupare jord

Beskrivning

PRV sida 1 Blad Uttagsrapport

Bilaga 4b
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2022-01-24, kl. 14:53

Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Standardscenario för känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för förorenad mark. Reviderad med platsspecifika parametrar

Scenario 3, djupare jord

Beskrivning

Exp.tid vuxna - inandning av damm 26 365 dag/år Exponering av djupare jord bedöms kunna ske vid 
schaktarbete (obl)

Andel inomhusvistelse - inandn. damm 0,81 1 - Vistelse i hemmet, inomhus, bedöms ske 81 % av 
exponeringstiden (obl)

Exp.tid barn - inandning av ånga 22 365 dag/år Vistelse i parkmark bedöms ske 5 dagar i veckan året runt. 
Inandning av ånga är inte djupberoende (obl)

Exp.tid vuxna - inandning av ånga 22 365 dag/år Vistelse i parkmark bedöms ske 5 dagar i veckan året runt. 
Inandning av ånga är inte djupberoende (obl)

Andel inomhusvistelse - inandn. ånga 0 1 - Inga byggnader planeras inom området (obl)
Halt organiskt kol 0,0085 0,02 kg/kg Platsspecifikt värde baserat på uppmätta TOC-halter (obl)

Vattenhalt 0,188 0,32 dm³/dm³ Platsspecifikt värde baserat på uppmätta TS-halter (obl)
Andel porluft 0,262 0,08 dm³/dm³ Platsspecifikt värde baserat på uppmätta TS-halter och 

generellt antagande om porostitet för tät jordart (obl)
Längd på förorenat område 85 50 m Områdets teoretiska längd i grundvattnets 

strömningsriktning (obl)
Bredd på förorenat område 133 50 m Områdets bredd i grundvattnets strömningsriktning (obl)
Djup till förorening 1 0,35 m Djupare belägen förorening beaktas (obl)
Grundvattenbildning 200 100 mm/år Baseras på platsspecifik bedömning och Rodhe et al 2006 

(obl)
Akviferens mäktighet 5 10 m Antagande baserat på jorddjup i området (obl)
Sjöns volym 150400000 1000000 m³ Antagande om sjön Väringens volym (obl)
Sjöns omsättningstid 0,11 1 år Antagande om sjön Väringens omsättning (obl)
    
    
Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde  Kommentarer till modellparametrar (frv)
Inga avvikelser i modellparametrar. - -  
    
    
Egendefinierade ämnen    
Inga egendefinierade ämnen används.    

PRV sida 2 Blad Uttagsrapport
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1 (2) 

Bilaga 5 - Sammanställning av analysresultat jämfört med PRV 

Metaller 

Tabell 1. Resultat från analys av metaller av potentiell betydelse för föroreningssituationen i jord, jämförda mot 

platsspecifika riktvärden för skydd av människors hälsa (PRVhälsa), grundvattnet (PRVgv), ytvattnet (PRVyv) och 

markmiljön (PRVmark). Samtliga halter anges i mg/kg TS. Halter över laboratoriets rapporteringsgräns är 

fetmarkerade. Färgmarkerad halt innebär överskridande av jämförvärde. Nivå från vilken jordprover är tagna 

anges i meter under markytan vid respektive provbenämning.  

 Ämne/Parameter As, arsenik Co, kobolt Hg, kvicksilver Pb, bly 

 PRVgv 10 10 0,6 40 

 PRVyv 50000 35000 350 500000 

 PRVmark 20 20 5 200 

 PRVhälsa ytlig jord 10 25 0,7 80 

Ruta PRVhälsa djupare jord 50 1000 40 600 

A Ruta A 0-0,5 3,4 7,49 <0,04 14 

A Ruta A 0,5-1 0,926 2,96 <0,04 7,44 

B Ruta B 0-0,5 1,92 3,42 <0,04 8,99 

B Ruta B 0,5-1 3,56 8,19 <0,04 22 

B Torp 7 0,5-1 1,66 4,11 <0,2 14,2 

C Ruta C 0-0,5 28,8 8,22 <0,04 25,2 

C Ruta C 0,5-1 3,22 4,16 <0,04 13,7 

D Ruta D 0-0,5 5,81 13,2 <0,04 18,6 

D Ruta D 0,5-1 4,36 11,1 <0,04 19,7 

D Torp 18 1-1,5 3,11 6,35 <0,2 26,7 

E Ruta E 0-0,5 2,32 6,27 <0,04 20,9 

E Ruta E 0,5-1 3,22 8,9 <0,04 18,8 

F Ruta F 0-0,5 4,15 7,46 <0,04 21,9 

F Ruta F 0,5-1 2,64 7,9 <0,04 16,6 

F Ruta F 1-1,5 3,06 8,57 <0,04 18,1 

F F3 1-1,5 1,9 4,93 <0,04 18,8 

F Ruta F 1,5-2 6,8 11,9 <0,04 20,6 

F Torp 3 0-0,5 2,8 7,2 <0,2 21 

F Torp 8 1-1,5 0,622 3,31 <0,2 7,55 

F Torp 9 0,5-1 1,71 5,63 <0,2 11,8 

F Torp 11 0,5-1 3,53 8,9 <0,2 28,4 

H H1 0-0,5 <0,5 1,53 <0,04 4,8 

H H1 0,5-1 0,613 2,65 <0,04 5,78 

H Torp 4 0-0,5 3,7 7,9 <0,2 20 

H Torp 12 1-1,5 0,961 3,65 <0,2 10,5 

I I1 0-0,3 2,82 8,93 <0,04 36,3 

I I1 0,3-0,8 3,48 19,4 0,063 54,4 

I Torp 15 0,5-1 2,73 6,04 0,663 332 
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Oljekolväten 
Tabell 2. Resultat från analys av oljekolväten av potentiell betydelse för föroreningssituationen i jord, jämförda 

mot platsspecifika riktvärden för skydd av människors hälsa (PRVhälsa), grundvattnet (PRVgv), ytvattnet (PRVyv) 

och markmiljön (PRVmark). Samtliga halter anges i mg/kg TS. Halter över laboratoriets rapporteringsgräns är 

fetmarkerade. Färgmarkerad halt innebär överskridande av jämförvärde. Nivå från vilken jordprover är tagna 

anges i meter under markytan vid respektive provbenämning.  

  Ämne/Parameter Aromater >C10-C16 summa PAH M summa PAH H 

  PRVgv 2 2 0,7 

  PRVyv 35000 7000 10000 

  PRVmark 3 10 2,5 

  PRVhälsa ytlig jord 70 15 0,6 

Ruta PRVhälsa djupare jord 15000 700 30 

A Ruta A 0-0,5 <1,0 <0,25 <0,33 

A Ruta A 0,5-1 <1,0 <0,25 <0,33 

B Ruta B 0-0,5 <1,0 <0,25 <0,33 

B Ruta B 0,5-1 <1,0 <0,25 <0,33 

B Torp7 (0,5-1)  1,2 1,4 

C Ruta C 0-0,5 <1,0 <0,25 <0,33 

C Ruta C 0,5-1 <1,0 4,27 5,88 

D Ruta D 0-0,5 <1,0 <0,25 <0,33 

D Ruta D 0,5-1 <1,0 0,26 <0,33 

D Torp18 (0-0,5)  1,8 1,8 

E Ruta E 0-0,5 <1,0 2,63 2,9 

E Ruta E 0,5-1 <1,0 0,26 <0,33 

E Torp10 (0,5-1)  <0,25 0,052 

F Ruta F 0-0,5 <1,0 0,61 0,81 

F Ruta F 0,5-1 <1,0 0,22 <0,33 

F Ruta F 1-1,5 <1,0 <0,25 <0,33 

F F3 1-1,5 <1,0 0,39 0,18 

F Ruta F 1,5-2 <1,0 <0,25 <0,33 

F Torp 3 0-0,5 5 45 48 

F Torp6 (0-0,5)  0,25 0,17 

F Torp6 (0,5-1)  0,43 0,54 

F Torp8 (0-0,5)  0,39 0,44 

F Torp9 (0-0,5)  0,36 0,52 

F Torp11 (0-0,5)  0,43 0,5 

H H1 0-0,5 <1,0 <0,25 <0,33 

H H1 0,5-1 <1,0 <0,25 <0,33 

H Torp 4 0-0,5 <1 1,5 2,4 

H Torp12 (0-0,5)  0,39 0,75 

H Torp13 (0,5-1)  1 1,1 

I I1 0-0,3 1,5 17,1 17,2 

I I1 0,3-0,8 <1,0 2 2,13 

I Torp14 (0,5-1)  <0,25 1,3 

I Torp15 (0-0,5)  26 29 
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Bilaga 8 - Kalkyl åtgärdsförslag

Alternativ Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4
Schaktkostnad (kr/m3) 100 100 100 100 100
Transportkostnad jord (kr/ton) 165 165 165 165 165
Jord MRR-KM antas kunna återanvändas 
internt i kommunen 0 0 0 0 0

Mottagningskostnad jord KM-MKM (kr/ton) 230 230 230 230 230

Mottagningskostnad jord MKM-FA (kr/ton) 370 370 370 370 370
Kostnad för återfyllnadsmassor (kr/m3) 150 150 150 150 150
Kostnad för jordtvätt (kr/ton) 1500 1500 1500 1500 1500
Andel förorenad jord som renas på plats och 
kan återanvändas (%) - 0 0 0 50
Volym jord som kan återanvändas utan 
rening (m3) - 0 100 100 100
Volym jord som kan återanvändas efter 
jordtvätt (m3) - 0 0 0 2280
Volym jord med halter >PRV, klassning MRR-
KM (m3) - 0 728 828 828
Volym jord med halter >PRV, klassning KM-
MKM (m3) - 0 1198 1858 1858
Volym jord med halter >PRV, klassning 
MKM-FA (m3) - 390 1115 1873 1873
Volym återfyll som krävs - 5790 4570 4570 2291
Omvandlingsfaktor jord (ton/m3) 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Massa jord med halter >PRV, klassning MRR-
KM (ton) - 0 1310 1490 1490
Massa jord med halter >PRV, klassning KM-
MKM (ton) - 0 2156 3344 3344
Massa jord med halter >PRV, klassning 
MKM-FA (ton) - 702                   2 007               3 371               3 371               
Massa återfyll som krävs - 10 422             8 226               8 226               4 123               
Kostnad för schakt, inkl återfyll (kr) - 618 000           761 100           912 900           912 900           
Kostnad för återfyllnadsmassor (kr) - 868 500           685 500           685 500           343 575           
Kostnad för transport, inkl externa 
återfyllnadsmassor (kr) - 1 835 460        2 260 467        2 711 313        2 034 302        
Kostnad för transport, interna 
återfyllnadsmassor (kr) - 115 830           903 177           1 354 023        1 354 023        

Kostnad för mottagning av massor (kr) - 259 740           1 238 562        2 016 630        1 008 315        
Totalt exkl jordtvätt, externa fyllnadsmassor 
(kr) -                   3 581 700        4 945 629        6 326 343        4 299 092        
Totalt exkl jordtvätt, interna fyllnadsmassor 
(kr) -                   993 570           2 902 839        4 283 553        3 275 238        
Kostnad för jordtvätt - - - - 12 309 300     

Totalt (kr) externa fyllnadsmassor 0 3 581 700        4 945 629        6 326 343        16 608 392     

Totalt (kr) externa fyllnadsmassor + 20 % 0 4 298 040        5 934 755        7 591 612        19 930 070     

Totalt (kr) interna fyllnadsmassor 0 993 570           2 902 839        4 283 553              15 584 538 
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Analyscertifikat

Ordernummer : ST2136368 Sida : 1 av 26

DGE Mark och Miljö AB 415592 SjövallenProjektKund : :

Nina Runvik BeställningsnummerKontaktperson ----: :

Box 258Adress LoxiaProvtagare: :

391 23 Kalmar Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, prover 2021-12-14  15:30:

E-post nina.runvik@dge.se 2021-12-15Analys påbörjad: :

0733369749Telefon Utfärdad 2021-12-21  16:03: :

C-O-C-nummer 

(eller 

Orderblankett-num

mer)

---- Antal ankomna prover 51: :

HL2020SE-DGE-MOM0001 (OF190203)Offertnummer 19Antal analyserade prover: :

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Laboratoriet tar 

inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan 

information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se vår webbplats www.alsglobal.se

Orderkommentar
Provet för S-TOC1-IR-metoden torkas vid 105 ° C och pulveriseras före analys.

Signatur Position

Niels-Kristian Terkildsen Laboratoriechef

: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.com

: :Adress E-postRinkebyvägen 19C info.ta@alsglobal.com

:Telefon182 36 Danderyd +46 8 5277 5200

Sverige
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Ordernummer :

:Kund

ST2136368

DGE Mark och Miljö AB

Analysresultat

Ruta A: a01-1 (0-0,5)+a02-1 (0-0,5)+a03-1 (0-0,5)

0-0,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2136368-004

2021-12-14Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1Q----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1Q----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5003.40 LEMS-1Q± 0.34

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0077.9 LEMS-1Q± 7.8

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1Q----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1007.49 LEMS-1Q± 0.75

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20027.2 LEMS-1Q± 2.7

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30015.7 LEMS-1Q± 1.6

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.0400<0.04 LEMS-1Q----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20014.3 LEMS-1Q± 1.4

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0014.0 LEMS-1Q± 1.4

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20032.8 LEMS-1Q± 3.3

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0054.4 LEMS-1Q± 5.4

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2136368

DGE Mark och Miljö AB

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0085.3 STMS-1Q± 5.12

Samlingsprov gjort av ALS Scandinavia

Ruta A: a01-2 (0,5-0,7)+a01-2 (0,5-0,8)+a03-2 

(0,5-1,0)

0,5-1

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2136368-008

2021-12-14Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1Q----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1Q----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5000.926 LEMS-1Q± 0.093

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0021.4 LEMS-1Q± 2.1

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1Q----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1002.96 LEMS-1Q± 0.30

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20032.3 LEMS-1Q± 3.2

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3008.45 LEMS-1Q± 0.87

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.0400<0.04 LEMS-1Q----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2006.76 LEMS-1Q± 0.68

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.007.44 LEMS-1Q± 0.74

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20013.6 LEMS-1Q± 1.4

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0023.8 LEMS-1Q± 2.4

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----
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:Kund
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DGE Mark och Miljö AB

BTEX - Fortsatt

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0083.1 STTS105± 4.99

Samlingsprov gjort av ALS Scandinavia

Ruta B: b01-1 (0-0,5)+b02-1 (0-0,4)+b03-1 (0-0,3)

+b03-2 (0,3-0,7)

0-0,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2136368-013

2021-12-14Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1Q----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1Q----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5001.92 LEMS-1Q± 0.19

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0036.7 LEMS-1Q± 3.7

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1Q----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1003.42 LEMS-1Q± 0.34

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20013.6 LEMS-1Q± 1.4

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3007.14 LEMS-1Q± 0.74

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.0400<0.04 LEMS-1Q----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2006.11 LEMS-1Q± 0.61

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.008.99 LEMS-1Q± 0.90

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20016.9 LEMS-1Q± 1.7

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0025.9 LEMS-1Q± 2.6

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----
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DGE Mark och Miljö AB

Alifatiska föreningar - Fortsatt

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0084.1 STTS105± 5.04

Samlingsprov gjort av ALS Scandinavia

Ruta B: b01-2 (0,5-1)+b03-3 (0,7-1,1)

0,5-1

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2136368-016

2021-12-14Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1Q----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1Q----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
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Ordernummer :

:Kund

ST2136368

DGE Mark och Miljö AB

Metaller och grundämnen - Fortsatt

As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5003.56 LEMS-1Q± 0.36

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0096.7 LEMS-1Q± 9.7

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.103 LEMS-1Q± 0.011

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1008.19 LEMS-1Q± 0.82

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20023.1 LEMS-1Q± 2.3

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30017.9 LEMS-1Q± 1.8

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.0400<0.04 LEMS-1Q----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20011.4 LEMS-1Q± 1.1

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0022.0 LEMS-1Q± 2.2

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20032.7 LEMS-1Q± 3.3

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0069.0 LEMS-1Q± 6.9

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0081.7 STTS105± 4.90

Samlingsprov gjort av ALS Scandinavia
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Ordernummer :

:Kund

ST2136368

DGE Mark och Miljö AB

Ruta C: c01-1 (0-0,5)+c02-1 (0-0,5)

0-0,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2136368-019

2021-12-14Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1Q----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1Q----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.50028.8 LEMS-1Q± 2.9

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.00112 LEMS-1Q± 11

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.339 LEMS-1Q± 0.034

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1008.22 LEMS-1Q± 0.82

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20029.6 LEMS-1Q± 3.0

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30028.7 LEMS-1Q± 2.9

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.0400<0.04 LEMS-1Q----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20012.1 LEMS-1Q± 1.2

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0025.2 LEMS-1Q± 2.5

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20026.5 LEMS-1Q± 2.7

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.00119 LEMS-1Q± 12

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2136368

DGE Mark och Miljö AB

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0079.7 STTS105± 4.78

Samlingsprov gjort av ALS Scandinavia

Ruta C: c01-2 (0,5-1)+c02-2 (0,5-1)

0,5-1

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2136368-022

2021-12-14Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1Q----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1Q----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5003.22 LEMS-1Q± 0.32

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0073.5 LEMS-1Q± 7.4

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1Q----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1004.16 LEMS-1Q± 0.42

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20020.1 LEMS-1Q± 2.0

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30014.7 LEMS-1Q± 1.5

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.0400<0.04 LEMS-1Q----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20010.6 LEMS-1Q± 1.1

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0013.7 LEMS-1Q± 1.4

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20025.7 LEMS-1Q± 2.6

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0048.0 LEMS-1Q± 4.8

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 2028 STOJ-21A± 15

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.01.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.01.0 STOJ-21A± 0.7

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2136368

DGE Mark och Miljö AB

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.17 STOJ-21A± 0.08

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.35 STOJ-21A± 0.13

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.11 STOJ-21A± 0.06

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.101.98 STOJ-21A± 0.59

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.101.83 STOJ-21A± 0.54

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.85 STOJ-21A± 0.26

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.081.01 STOJ-21A± 0.31

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.081.24 STOJ-21A± 0.37

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.49 STOJ-21A± 0.16

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.94 STOJ-21A± 0.29

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.14 STOJ-21A± 0.06

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.67 STOJ-21A± 0.22

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.54 STOJ-21A± 0.18

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.510.3 STOJ-21A± 3.3

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.285.21 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.455.11 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.150.17 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.254.27 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.335.88 * STOJ-21A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0073.4 STTS105± 4.40

Samlingsprov gjort av ALS Scandinavia

Ruta D: d01-1 (0-0,5)+d03-1 (0-0,5)

0-0,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2136368-025

2021-12-14Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1Q----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1Q----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5005.81 LEMS-1Q± 0.58

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.00133 LEMS-1Q± 13

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1Q----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.10013.2 LEMS-1Q± 1.3

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20040.2 LEMS-1Q± 4.0

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30024.1 LEMS-1Q± 2.4

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.0400<0.04 LEMS-1Q----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20022.8 LEMS-1Q± 2.3

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0018.6 LEMS-1Q± 1.9

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20053.9 LEMS-1Q± 5.4

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0082.5 LEMS-1Q± 8.3

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2136368

DGE Mark och Miljö AB

Aromatiska föreningar - Fortsatt

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0071.4 STMS-1Q± 4.28

TOC S-TOC1-IR% TS 0.100.75 CSTOC± 0.12

Samlingsprov gjort av ALS Scandinavia

Ruta D: d02-1 (0-0,3)+d03-2 (0,5-1)

0,5-1

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2136368-028

2021-12-14Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1Q----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1Q----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5004.36 LEMS-1Q± 0.44

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.00103 LEMS-1Q± 10

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.111 LEMS-1Q± 0.012

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.10011.1 LEMS-1Q± 1.1

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20033.5 LEMS-1Q± 3.4

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30024.8 LEMS-1Q± 2.5

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.0400<0.04 LEMS-1Q----
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Ordernummer :

:Kund

ST2136368

DGE Mark och Miljö AB

Metaller och grundämnen - Fortsatt

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20019.0 LEMS-1Q± 1.9

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0019.7 LEMS-1Q± 2.0

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20043.6 LEMS-1Q± 4.4

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0075.5 LEMS-1Q± 7.6

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.14 STOJ-21A± 0.07

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.12 STOJ-21A± 0.07

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.450.26 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.250.26 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0073.2 STTS105± 4.39

Samlingsprov gjort av ALS Scandinavia

Ruta E: e01-1 (0-0,5)+e02-1 (0-0,5)+e03-1 (0-0,5)

0-0,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2136368-032

2021-12-14Provtagningsdatum / tid
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Ordernummer :

:Kund

ST2136368

DGE Mark och Miljö AB

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1Q----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1Q----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5002.32 LEMS-1Q± 0.23

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0070.8 LEMS-1Q± 7.1

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.150 LEMS-1Q± 0.016

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1006.27 LEMS-1Q± 0.63

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20021.3 LEMS-1Q± 2.1

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30020.6 LEMS-1Q± 2.1

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.0400<0.04 LEMS-1Q----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20011.4 LEMS-1Q± 1.1

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0020.9 LEMS-1Q± 2.1

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20026.8 LEMS-1Q± 2.7

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0069.8 LEMS-1Q± 7.0

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.34 STOJ-21A± 0.13

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.101.22 STOJ-21A± 0.37

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.101.07 STOJ-21A± 0.33

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.44 STOJ-21A± 0.15

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.51 STOJ-21A± 0.17

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.60 STOJ-21A± 0.20

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.25 STOJ-21A± 0.10

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.48 STOJ-21A± 0.16

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.35 STOJ-21A± 0.13

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.27 STOJ-21A± 0.10

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.55.5 STOJ-21A± 2.0

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.282.55 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.452.98 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----



§57/22 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 - KS 2017/255-12 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 : Bilaga 5. Riskbedömning och åtgärdsutredning DGE

13 av 26:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2136368

DGE Mark och Miljö AB

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.252.63 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.332.90 * STOJ-21A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0081.8 STTS105± 4.91

Samlingsprov gjort av ALS Scandinavia

Ruta E: e01-2 (0,5-1)+e03-2 (0,5-1)

0,5-1

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2136368-035

2021-12-14Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1Q----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1Q----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5003.22 LEMS-1Q± 0.32

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0081.3 LEMS-1Q± 8.1

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.135 LEMS-1Q± 0.014

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1008.90 LEMS-1Q± 0.89

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20025.3 LEMS-1Q± 2.5

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30016.3 LEMS-1Q± 1.6

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.0400<0.04 LEMS-1Q----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20013.9 LEMS-1Q± 1.4

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0018.8 LEMS-1Q± 1.9

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20034.1 LEMS-1Q± 3.4

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0075.0 LEMS-1Q± 7.5

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.14 STOJ-21A± 0.07
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Ordernummer :

:Kund

ST2136368

DGE Mark och Miljö AB

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.12 STOJ-21A± 0.07

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.450.26 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.250.26 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0086.3 STMS-1Q± 5.18

TOC S-TOC1-IR% TS 0.100.99 CSTOC± 0.15

Samlingsprov gjort av ALS Scandinavia

Ruta F: f02-1 (0-0,3)+f01-1 (0-0,5)+f03-1 (0-0,5)

0-0,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2136368-039

2021-12-14Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1Q----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1Q----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5004.15 LEMS-1Q± 0.42

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0084.7 LEMS-1Q± 8.5

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.148 LEMS-1Q± 0.016

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1007.46 LEMS-1Q± 0.75

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20029.2 LEMS-1Q± 2.9

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30016.3 LEMS-1Q± 1.6

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.0400<0.04 LEMS-1Q----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20015.1 LEMS-1Q± 1.5

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0021.9 LEMS-1Q± 2.2

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20035.8 LEMS-1Q± 3.6

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0065.4 LEMS-1Q± 6.6

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2136368

DGE Mark och Miljö AB

BTEX - Fortsatt

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.32 STOJ-21A± 0.12

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.29 STOJ-21A± 0.11

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.12 STOJ-21A± 0.06

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.15 STOJ-21A± 0.07

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.18 STOJ-21A± 0.08

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.15 STOJ-21A± 0.07

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.12 STOJ-21A± 0.07

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.09 STOJ-21A± 0.05

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.280.69 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.450.73 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.250.61 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.330.81 * STOJ-21A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0083.7 STTS105± 5.02

Samlingsprov gjort av ALS Scandinavia

Ruta F: f01-2 (0,5-1)+f03-2 (0,5-1)

0,5-1

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2136368-042

2021-12-14Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1Q----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1Q----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5002.64 LEMS-1Q± 0.26

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0071.3 LEMS-1Q± 7.1

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1Q----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1007.90 LEMS-1Q± 0.79

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20023.6 LEMS-1Q± 2.4

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30017.6 LEMS-1Q± 1.8

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.0400<0.04 LEMS-1Q----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20014.2 LEMS-1Q± 1.4

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0016.6 LEMS-1Q± 1.7

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20033.4 LEMS-1Q± 3.3

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0056.0 LEMS-1Q± 5.6

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2136368

DGE Mark och Miljö AB

Alifatiska föreningar - Fortsatt

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.12 STOJ-21A± 0.07

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.10 STOJ-21A± 0.06

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.450.22 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.250.22 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0085.2 STTS105± 5.11

Samlingsprov gjort av ALS Scandinavia

Ruta F: f01-3 (1-1,3)+f01-4 (1,3-1,6)

1-1,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2136368-045

2021-12-14Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1Q----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1Q----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
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Ordernummer :

:Kund

ST2136368

DGE Mark och Miljö AB

Metaller och grundämnen - Fortsatt

As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5003.06 LEMS-1Q± 0.31

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.00102 LEMS-1Q± 10

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.104 LEMS-1Q± 0.011

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1008.57 LEMS-1Q± 0.86

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20031.8 LEMS-1Q± 3.2

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30021.6 LEMS-1Q± 2.2

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.0400<0.04 LEMS-1Q----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20017.2 LEMS-1Q± 1.7

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0018.1 LEMS-1Q± 1.8

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20042.2 LEMS-1Q± 4.2

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0068.5 LEMS-1Q± 6.9

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0077.3 STMS-1Q± 4.64

TOC S-TOC1-IR% TS 0.101.10 CSTOC± 0.17
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Ordernummer :

:Kund

ST2136368

DGE Mark och Miljö AB

Samlingsprov gjort av ALS Scandinavia

f03-3

1-1,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2136368-046

2021-12-14Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1Q----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1Q----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5001.90 LEMS-1Q± 0.19

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0057.4 LEMS-1Q± 5.7

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1Q----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1004.93 LEMS-1Q± 0.49

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20017.7 LEMS-1Q± 1.8

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30012.8 LEMS-1Q± 1.3

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.0400<0.04 LEMS-1Q----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2009.12 LEMS-1Q± 0.91

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0018.8 LEMS-1Q± 1.9

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20026.0 LEMS-1Q± 2.6

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0038.6 LEMS-1Q± 3.9

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.20 STOJ-21A± 0.09

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.19 STOJ-21A± 0.09

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.09 STOJ-21A± 0.05

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.09 STOJ-21A± 0.05

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----
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:Kund
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Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.280.18 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.450.39 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.250.39 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.330.18 * STOJ-21A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0089.5 STTS105± 5.37

Ruta F: f01-5 (1,6-2)

1,5-2

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2136368-047

2021-12-14Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1Q----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1Q----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5006.80 LEMS-1Q± 0.68

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.00121 LEMS-1Q± 12

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1Q----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.10011.9 LEMS-1Q± 1.2

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20045.0 LEMS-1Q± 4.5

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30022.6 LEMS-1Q± 2.3

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.0400<0.04 LEMS-1Q----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20019.9 LEMS-1Q± 2.0

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0020.6 LEMS-1Q± 2.1

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20057.0 LEMS-1Q± 5.7

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0077.6 LEMS-1Q± 7.8

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
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Ordernummer :

:Kund

ST2136368

DGE Mark och Miljö AB

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0076.8 STMS-1Q± 4.60

TOC S-TOC1-IR% TS 0.100.55 CSTOC± 0.09

h01-1

0-0,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2136368-048

2021-12-14Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1Q----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1Q----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.500<0.5 LEMS-1Q----

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0013.7 LEMS-1Q± 1.4

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1Q----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1001.53 LEMS-1Q± 0.15

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2004.00 LEMS-1Q± 0.40

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3003.48 LEMS-1Q± 0.40

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.0400<0.04 LEMS-1Q----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2002.01 LEMS-1Q± 0.21

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.004.80 LEMS-1Q± 0.48

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.2005.75 LEMS-1Q± 0.58

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0012.6 LEMS-1Q± 1.3

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2136368

DGE Mark och Miljö AB

Aromatiska föreningar - Fortsatt

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0091.5 STTS105± 5.49

h01-2

0,5-1

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2136368-049

2021-12-14Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1Q----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1Q----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5000.613 LEMS-1Q± 0.061

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0015.8 LEMS-1Q± 1.6

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1Q----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1002.65 LEMS-1Q± 0.27

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2007.23 LEMS-1Q± 0.72

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3006.68 LEMS-1Q± 0.70

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.0400<0.04 LEMS-1Q----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2003.64 LEMS-1Q± 0.37
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Ordernummer :

:Kund

ST2136368

DGE Mark och Miljö AB

Metaller och grundämnen - Fortsatt

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.005.78 LEMS-1Q± 0.58

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20011.1 LEMS-1Q± 1.1

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0020.5 LEMS-1Q± 2.1

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0088.3 STTS105± 5.30

i01-1

0-0,3

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2136368-050

2021-12-14Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1Q----
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Ordernummer :

:Kund

ST2136368

DGE Mark och Miljö AB

Provberedning - Fortsatt

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1Q----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5002.82 LEMS-1Q± 0.28

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0091.6 LEMS-1Q± 9.2

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.240 LEMS-1Q± 0.025

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1008.93 LEMS-1Q± 0.89

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20021.4 LEMS-1Q± 2.1

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30021.4 LEMS-1Q± 2.2

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.0400<0.04 LEMS-1Q----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20012.6 LEMS-1Q± 1.3

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0036.3 LEMS-1Q± 3.6

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20037.8 LEMS-1Q± 3.8

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0082.8 LEMS-1Q± 8.3

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.01.5 STOJ-21A± 0.8

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.04.1 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.01.6 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.05.7 STOJ-21A± 2.1

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.32 STOJ-21A± 0.12

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.101.75 STOJ-21A± 0.52

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.47 STOJ-21A± 0.16

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.107.65 STOJ-21A± 2.18

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.107.25 STOJ-21A± 2.06

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.082.82 STOJ-21A± 0.82

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.083.26 STOJ-21A± 0.94

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.083.35 STOJ-21A± 0.96

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.081.29 STOJ-21A± 0.39

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.082.79 STOJ-21A± 0.81

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.39 STOJ-21A± 0.14

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.101.84 STOJ-21A± 0.55

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.081.47 STOJ-21A± 0.44

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.534.6 STOJ-21A± 10.1

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.2815.4 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.4519.3 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.150.32 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.2517.1 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.3317.2 * STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2136368

DGE Mark och Miljö AB

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0077.1 STTS105± 4.62

i01-2

0,3-0,8

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2136368-051

2021-12-14Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1Q----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1Q----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5003.48 LEMS-1Q± 0.35

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.00144 LEMS-1Q± 14

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.194 LEMS-1Q± 0.020

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.10019.4 LEMS-1Q± 1.9

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20020.2 LEMS-1Q± 2.0

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30018.7 LEMS-1Q± 1.9

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.04000.0630 LEMS-1Q± 0.0135

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20011.6 LEMS-1Q± 1.2

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0054.4 LEMS-1Q± 5.4

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20030.1 LEMS-1Q± 3.0

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.00116 LEMS-1Q± 12

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.17 STOJ-21A± 0.08

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.93 STOJ-21A± 0.29

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.90 STOJ-21A± 0.29

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.34 STOJ-21A± 0.12

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.43 STOJ-21A± 0.15

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.45 STOJ-21A± 0.15
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Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.15 STOJ-21A± 0.07

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.35 STOJ-21A± 0.12

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.23 STOJ-21A± 0.10

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.18 STOJ-21A± 0.08

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.54.1 STOJ-21A± 1.6

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.281.90 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.452.23 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.252.00 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.332.13 * STOJ-21A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0085.6 STTS105± 5.13

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Torkning av prov vid 50°C.S-PP-dry50

Jord siktas <2mm enligt ISO 11464:2006. Slam och sediment homogeniseras genom mortling.S-PP-siev/grind

Analys av metaller i jord, slam, sediment och byggnadsmaterial med ICP -SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2016 och US EPA 

Method 200.8:1994 efter uppslutning av prov enligt S-PM59-HB.

S-SFMS-59

Bestämning av TOC enligt direkt metod;  CSN ISO 10694, CSN EN 13137:2002, CSN EN 15936.S-TOC1-IR

Mätningen utförs med headspace GC-MS enligt referens EPA Method 5021a rev. 2 update V; och SPIMFAB.HS-OJ-21

Summa alifater >C5-C16 beräknad från HS-OJ-21 och SVOC-OJ-21.SVOC-/HS-OJ-21*

Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)

Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.

GC-MS enligt SIS/TK 535 N012 som är baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual.

PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, 

dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.

Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.

Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, 

dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen.

SVOC-OJ-21

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt SS-EN 15934:2012 utg 1.TS-105

Beredningsmetoder Metod

Upplösning i 7M salpetersyra i hotblock enligt SE-SOP-0021.S-PM59-HB

Torkning, siktning och och malning av prov till partikelstorlek < 0.07 mm.S-PPHOM.07*
Torkning, siktning och malning av prov till partikelstorlek <0,3 mm.S-PPHOM0.3*
Siktning och krossning av prov till partikelstorlek < 4 mm.S-PPHOM4*

Delprov.PP-S-Delprov STHLM*

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.
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Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

CS Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Česká Lípa, Bendlova 1687/7 Česká Lípa  Tjeckien 470 01 Ackrediterad av: CAI 

Ackrediteringsnummer: 1163

LE Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå  Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030

ST Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd  Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC 

Ackrediteringsnummer: 2030
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Provtagningsplan miljöteknisk markundersökning Sjövallen 

Uppdragsinformation 

Uppdragsnummer: 415592 

Uppdragsnamn: Miljöteknisk 
markundersökning, riskbedömning och 
åtgärdsutredning av Sjövallen, Lindesberg 

Fastighet: Torp 1:127 i Frövi, Lindesberg 

Tidplan: Fältarbete december 2021, 
Rapportering januari 2022 

Koordinatsystem: SWEREF 99 15 00 

Laboratorium: ALS Scandinavia AB 

Uppdragsgivare: Samhällsbyggnad 
Bergslagen 

Kontaktperson: Björn Nettelbladt 

Kontaktuppgifter: Tel: 0581-817 45 

bjorn.nettelbladt@sb-bergslagen.se 

Uppdragsledare: Nina Runvik, DGE 

Kvalitetssäkrare:  
Daniel Hellqvist, DGE 

Handläggare: Nina Runvik, Ellinor Wessel, 
DGE 

 

Inledning  

DGE Mark och Miljö AB (DGE) utför, på uppdrag av Samhällsbyggnad Bergslagen, en 
komplettering av tidigare utförd miljöteknisk markundersökning inom detaljplaneområdet ”Del 
av Torp 1:127 (Sjövallen) mfl” (Lindesbergs kommun, 2020). Föreliggande provtagningsplan 
omfattar bakgrund, verksamhetshistorik, skyddsobjekt, tidigare undersökningar samt ett 
genomförandeförslag med rekommenderade analyser som syftar till att ligga till grund för 
kommande kompletterande undersökningar samt riskbedömning och åtgärdsutredning av 
föroreningar i jord inom området. 

Bakgrund och syfte 

Ett arbete med en ny detaljplan, som möjliggör för bl.a. bostäder, påbörjades 2017 (Lindesbergs 
kommun, 2020). Med anledning av detaljplanen, utfördes miljötekniska markundersökningar i 
området. Vid markundersökningarna påvisades bly, kvicksilver och PAH i halter över 
riktvärdena för känslig markanvändning, KM (Naturvårdsverket, 2016a) i ytlig jord inom den 
östra delen av detaljplaneområdet (DGE, 2017, DGE, 2018). 

Syftet med den nu planerade undersökningen är att i djupled och utbredning avgränsa tidigare 
påträffad förorening av PAH och tungmetaller, utföra en riskbedömning av föroreningarna 
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kopplad till markanvändning och innehåll samt göra en åtgärdsutredning som inkluderar att ta 
fram åtgärdsförslag samt kostnadsuppskattning för dessa. 

Omfattning och avgränsningar 

Aktuell provtagningsplan omfattar kompletterande provtagningar i jord inom delar av 
fastigheten Torp 1:127 i Frövi, Lindesberg. 

Områdesbeskrivning 

Följande områdesbeskrivning kommer från tidigare utförd miljöteknisk markundersökning av 
aktuellt område (DGE, 2018). 

Allmänt 

Fastigheten Torp 1:127 är belägen i Frövi, Lindesbergs kommun och avgränsas i söder av sjön 
Väringen (figur 1). Undersökningsområdet avgränsas även av vägarna Järnvägsgatan, 
Näsbygatan och Hinsbergsvägen. Omkringliggande områden är bostadsområde. Området är 
idag ett rekreationsområde som är gräsbetäckt med enstaka träd. I områdets nordöstra del finns 
idag en lekplats och i områdets västra del finns ett inhägnat område med småbåtshamn. Se figur 
2. 

 

Figur 1. Översiktskarta visande var fastigheten Torp 1:127 är belägen i Frövi (Open Street Map). 
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Figur 2. Översiktskarta visande undersökningsområdets läge i relation till omgivande bostadsområden och 
vägar (Open Street Map). 

Det aktuella området planeras att detaljplaneläggas som bostäder, småbåtshamn och 
parkområde, se figur 3. Detaljplanen har varit ute på granskning och samråd, och kommer 
granskas en gång till innan den fastställs.  

 

Figur 3. Detaljplaneområdet ”Del av Torp 1:127 (Sjövallen) mfl” (Lindesbergs kommun, 2020). 
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Geologi och hydrogeologi 

Enligt SGU:s berggrundskarta (SGU, 2021a) utgörs berggrunden av granodiorit-granit och 
metabasit. Den naturliga jordarten i undersökningsområdet är i den södra delen av 
undersökningsområdet gyttjelera och i den norra delen postglacial finlera (SGU, 2021b). Vid 
borrning av brunnar i närområdet (< 200 meter) har berggrunden noterats på ett djup mellan 0 
och 7 meter. I SGU:s jorddjupskarta skattas jorddjupet i området till 1-3 m (SGU, 2021c). I 
områdets östra del finns berg eller stora block i dagen. 

Skyddsobjekt, grundvatten och naturmiljö 

Närmsta skyddsobjekt är områden med skogligt biotopskydd och dessa är belägna ca 1,5 km 
sydost om undersökningsområdet (Naturvårdsverket, 2021). Cirka 2 km söder om 
undersökningsområdet ligger Liaskogen, som är ett naturreservat och även ligger under art- och 
habitatsdirektivet (VISS, 2021). Inga andra skyddsobjekt finns inom 2 km radie från 
undersökningsområdet enligt Naturvårdsverkets digitala tjänst Skyddad natur 
(Naturvårdsverket, 2021) eller Länsstyrelsens vattenkarta (VISS, 2021). 

Det finns sju brunnar inom en radie av 200 meter från undersökningsområdet och sex av dem 
är klassade som energibrunnar. Cirka 75 meter väster om undersökningsområdet finns en 
samfällig vattentäkt för minst tio hushåll (SGU, 2021d). 

Historik och kringliggande riskobjekt 

Följande text är hämtad från DGEs tidigare rapport (DGE, 2017). I tabell 1 nedan redovisas en 
sammanställning av de informationskällor och dokument som ingått i den historiska 
inventeringen.  

Tabell 1. Informationskällor och dokument. 

Källa Dokument 

Länsstyrelsen Örebro län 
Mifo fas 1 

Objektsammanfattning 

Historiska flygfoton År 1947, 1956, 1955-1965 

Frövifors Pappersbruksmuseum Arkiv 

 
Av ovanstående informationskällor och dokument framgår att en ångsåg har varit belägen på 
fastigheten Torp 1:292, belägen öster om Torp 1:127. Sågverket har enligt den 
objektsammanfattning som tagits fram av Länsstyrelsen i Örebro län ej omfattat doppning eller 
impregnering av virke. Eventuell torkning av virket bör troligtvis skett i område till väster om 
fastigheten Torp 1:292, dvs på östra delen av Torp 1:127. 

Under 2009 utfördes en MIFO fas 1 (Länsstyrelsen Örebro län, 2009) över fastigheterna Torp 
1:127 och Torp 1:292, som anger att verksamheten med ångsåg upphörde före 1969. Exakt 
vilket årtal ångsågen uppfördes är oklart, men i en tidning från 1907 står det att en ny större 
ångsåg invigdes år 1907, vilket borde tyda på att det innan detta årtal fanns en mindre såg på 
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fastigheten Torp 1:292. Den större ångsågen skulle också medföra ett hyvleri uppfördes bredvid 
torkladan för virket. Vidare anger artikeln att stockarna flottades och togs upp med ett 
uppfordringsverk. DGE:s uppfattning är att detta bör ha varit lokaliserat på stranden med kortast 
möjliga väg till ångsågen, alltså på Torp 1:127. Det omnämns även att en räls gått mellan 
sågverket och bangården. Då bangården var lokaliserad nord/nordväst om sågverket, bedöms 
denna räls sannolikt inte passerat över Torp 1:127.  

I arkivet i Frövi pappersbruksmuseum finns en liggare med information om inköp/försäljning 
mellan årtalen 1921 till 1939. Utifrån denna är det sannolikt att ångsågen upphörde runt sista 
noteringen i liggaren år 1939. På 1940-talet började man i Sverige använda sig av 
pentaklorfenol som blånadsskydd på virke. Då ångsågen antagligen upphörde 1939, eller 
åtminstone strax därefter (en flygbild från 1947 visar inte på någon aktivitet) hann sannolikt 
ångsågen läggas ner innan behandling av blånadsskydd blev aktuellt. 

Sedan 1947 har den västra delen av undersökningsområdet varit bostadsmark eller 
jordbruksmark och området norr om hamnen har använts rekreationsområde med bland annat 
en fotbollsplan.  

På flygbilden från perioden 1955-1965 har ett område nere vid hamnen fyllts ut. Även området 
längs strandkanten i öster ser ut att ha fyllts ut. 

Utöver ovanstående, ligger det en verksamhet med drivmedelshantering på fastigheten Torp 
19:1, cirka 100 m norr om undersökningsområdet (VISS, 2021). Verksamheten är inte 
riskklassad. 

Tidigare undersökningar 

Det aktuella området har undersökts vid två tidigare tillfällen. Utöver det, utfördes en MIFO 
fas 1 (Lindesberg F1885-0146) över fastigheterna Torp 1:127 och Torp 1:292 år 2009. 
Utredningen placerade fastigheterna i riskklass 4 (låg risk), dvs sågverksområdet är inte 
prioriterat för vidare undersökningar.  

Vid en första översiktlig miljöteknisk markundersökning, som utfördes av DGE år 2017, 
påvisades PAH-M och PAH-H i halter över riktvärdena för KM i en respektive två av fem 
utförda provpunkter. Undersökningen omfattade endast ytlig jord, 0-0,5 m u my (meter under 
markytan).  

För att utreda om de påvisade föroreningarna härrör från punktkällor eller om det förekommer 
heterogent förorenade fyllnadsmassor inom området, utfördes en kompletterande miljöteknisk 
markundersökning av DGE år 2018. Denna markundersökning omfattade provgropsgrävning 
med grävmaskin i 14 provpunkter, ner till ett maximalt djup av två meter under markytan. I 
varje provgrop uttogs delprov i intervall av 0,5 meter. Från resultatet framgår det att halterna 
av PAH-H överskrider Naturvårdsverkets riktvärde för KM i sju av 19 provpunkter. I två av 
dessa provpunkter överskrider även halterna av PAH-M generella riktvärdet för KM. I en 
provpunkt överskrider halterna av kvicksilver och bly riktvärdena för KM. Övriga uppmätta 
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halter underskrider Naturvårdsverkets riktvärde för KM. Se vidare bilaga 1, för utbredningen 
av de förorenade massorna i plan. 

Vid den senare miljötekniska markundersökningen framkom det att den östra delen av området 
är utfyllt med fyllnadsmassor. Dessa är sannolikt heterogena och källan till föroreningarna. I 
djupled är föroreningarna avgränsade vid lerlagret, som generellt ligger 1-1,5 meter under 
markytan. 

Genomförande och tidsplan 

Innan provtagningen kan påbörjas ska provtagningsplanen godkännas av beställaren. Det 
rekommenderas att den också godkänns av tillsynsmyndigheten.  

Fältarbetet föreslås genomföras under vecka 49 2021 och omfatta jordprovtagning med 
skruvborr och borrbandvagn. Slutlig rapportering av analysresultat, riskbedömning och 
åtgärdsutredning planeras att ske i januari 2022. 

Provtagningsstrategi 

Fältarbetet sker i enlighet med interna provtagningsrutiner och metodbeskrivningar samt de 
metoder som beskrivs i SGFs fälthandbok (SGF, 2013).  

Då det inte går att se något mönster i de förorenade fyllnadsmassorna, halterna varierar inom 
hela området, antas det att föroreningssituationen är heterogen. Därmed görs bedömningen att 
det inte är relevant att försöka avgränsa påvisade föroreningar i fyllnadsmassorna i plan genom 
skruvborrprovtagning och analys av enskilda uttagna prov. I stället föreslås att det område där 
de förorenade fyllnadsmassorna bedöms förekomma, enligt DGE (2018), delas in i ett rutnät 
och att massorna klassas genom skruvborrprovtagning i detta rutnät. Varje ruta omfattar cirka 
90 m2 och i varje ruta, totalt 9 st, borras 3 skruvborrpunkter. Skruvborrprovtagning utförs om 
möjligt 0,5 m ner i naturligt material, dock högst 3 m under markytan. Sammanlagt borras 27 
skruvborrpunkter ner till maximalt 3 m djup.  

En situationsplan med samtliga rutor och skruvborrprovpunkter kan ses i bilaga 1. 
Provpunkterna placeras ut systematiskt slumpmässigt i varje ruta. Undersökningspunkternas 
läge kan komma att justeras något jämfört med de lägen som redovisas i bilagan, baserat på vad 
som framkommer vid sammanställningen av ledningsunderlaget samt förhållandena i fält. 

Uttag av jordprover sker halvmetersvis, eller vid tydlig övergång mellan naturlig jordart och 
fyllnadsmaterial. Naturliga jordarter och fyllnadsmaterial blandas ej. Från varje ruta och 
halvmetersnivå under markytan (vid behov uppdelat på naturliga jordarter och fyllnadsmaterial) 
blandas uttagna jordprov från de tre skruvborrpunkterna till ett samlingsprov, som skickas in 
till laboratorium för analys. Då skruvborrprovtagning är planerad att ske 0,5 m ner i naturligt 
material och fyllnadsmaterialets mäktighet tidigare har visat sig vara omkring 1,5 m, uppskattas 
det att cirka 4 samlingsprov (ett per halvmetersnivå ner till 2 m djup) per ruta, totalt cirka 36 st, 
uttas för analys. Det totala antalet prov som uttas och analyseras beror på fyllnadsmaterialets 
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mäktighet. Det slutliga antalet prov som analyseras stäms av med beställaren innan analys 
utförs. 

Uttag av jordprov sker direkt från skruvborren med hjälp av kniv och engångshandske av nitril. 
Uttagna prov förs direkt till rekommenderade provtagningskärl som tillhandahålls av 
laboratoriet. Proverna förvaras kylt och mörkt och transporteras omgående till laboratoriet för 
analys.  

Dokumentation fältarbete 

Under fältarbetet kommer protokollföring och fotografering att ske för dokumentation av 
jordlagerföljd samt syn- och luktobservationer i samband med provtagning.  

Samtliga provpunkters läge mäts in med handhållen GPS i koordinatsystemet SWEREF 99 
1500. 

Analysomfattning 

Samtliga uttagna samlingsprov, cirka 36 st, analyseras avseende alifater, aromater, BTEX, PAH 
och 11 metaller. Utöver det, analyseras fyra jordprov avseende halt TOC, som behövs som 
indata till riskbedömningen. 

I Tabell 2 redovisas ingående ämnen i planerade analyspaket. Analyserna kommer att utföras 
av ALS Scandinavia AB, med för dessa analyser ackrediterade metoder. 

Den slutliga provtagnings- och analysomfattningen av jord inom området kan komma att ändras 
och avgörs i samråd med beställaren och baseras på vad som framkommit vid arbetet med 
provtagningsplanen samt vid fältarbetet. 

Tabell 2: Analyspaketens ingående ämnen samt antal analyser. 

Analyspaket Media Ingående ämnen/ämnesgrupper/parametrar Antal prov jord 

MS-1 Jord Grundämnen i jord (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn) Cirka 36 st 

OJ-21a Jord Alifater, aromater, BTEX och PAH Cirka 36 st 

TOC analyserat Jord TOC, totalt organiskt kol 4 st 

Riktvärden och jämförvärden 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för jord baseras på två kategorier av markanvändning 
enligt Tabell 3 nedan (Naturvårdsverket, 2009). Riktvärdena reviderades 2016 
(Naturvårdsverket, 2016) 
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Tabell 3. Markanvändningskategorier enligt Naturvårdsverket (2009). 

 Beskrivning 

KM 
Känslig Markanvändning, markkvaliteten begränsar inte val av markanvändning och de flesta markekosystem 
samt grundvatten och ytvatten skyddas. Avser heltidsvistelse inom område för barn och vuxna. 

MKM 

Mindre Känslig Markanvändning, markkvaliteten begränsar val av markanvändning. Avser t.ex. kontor, industrier 
och vägar. Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner som är av betydelse vid mindre känslig mark-
användning, till exempel kan vegetation etableras och djur tillfälligt vistas i området. Grundvatten på ett avstånd av 
cirka 200 meter från området och ytvatten skyddas. 

 
Då aktuellt undersökningsområde ska detaljplaneläggas som parkmark med 
fördröjningsmagasin, nära ett bostadsområde, bedöms markanvändningen inom området 
varken falla inom markanvändningskategorin känslig markanvändning (KM) eller mindre 
känslig markanvändning (MKM). I den fördjupade riskbedömningen kommer i stället 
platsspecifika riktvärden (PRV) tas fram för de aktuella föroreningarna i jord och användas för 
bedömning av föroreningssituationen i området.  

Rapportering 

Utförda undersökningar och resultaten från dessa utvärderas och presenteras i en rapport i pdf-
format. I rapporten ingår en beskrivning av utfört fältarbete, resultaten från denna, fördjupad 
riskbedömning, samt en åtgärdsutredning med åtgärdsförslag och kostnadsuppskattning för dessa.   

Befintliga ledningar och övriga tillstånd 

Innan planerat fältarbete utförs, görs en inventering av förekommande ledningar och kablar på 
www.ledningskollen.se. De ledningsägare som har ledningar i osäkert läge kommer att 
kontaktas för utsättning. Finns kartmaterial tillgängligt hos ledningsägarna kommer detta att 
beaktas innan planerat fältarbete. Information om eventuella interna ledningar kommer att 
inhämtas från beställaren. 

Beställaren ansvarar för, och förutsätts tillhandahålla information om, interna ledningar, kablar 
eller andra installationer inom undersökningsområdet.  

 
 

Nina Runvik 
 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1 – Situationsplan med provtagningspunkter 
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PM DIMENSIONERING AV DAGVATTENANLÄGGNINGAR 

FÖR SJÖVALLEN I FRÖVI  

 

 

Bakgrund 

Lindesbergs kommun utreder möjlighet att minska negativa miljöpåverkan av dagvatten från 

villaområde i Frövi (se Figur 1) genom att bygga dagvattenanläggningar. 

WSP har fått i uppdrag att genomföra en mindre dagvattenutredning för att uppskatta vilka flöden 

kommer till dagvattenanläggningar vid olika regntillfällen samt att dimensionera anläggningar som kan 

fördröja och rena dessa volymer av dagvatten. 

 

Figur 1. Orientering och utredningsområdet. 

Befintliga förhållanden 

Utredningsområdet består av tre avrinningsområden (se Figur 2): två befintliga dagvattennät 

(Avrinningsområde A och B) som leder vatten genom ledningar till respektive utlopp (Utlopp A och B) 

samt grönt yta (Avrinningsområde C) som rinner ytlig mot planerade dagvattenanläggningar. 
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Figur 2. Avrinningsområden till föreslagen dagvattenanläggningar. 

Beräkning av dimensionerande flöden 

Beräkningar av dagvattenflöden har utförts för befintliga dagvattenledningsnät samt framtidens 

planerade ytlig avrinning till dagvattenanläggningar. Som grund för flödesberäkningarna i utredningen 

ligger Svenskt Vattens publikation P110 (2016) – ”Avledning av dag-, drän-, och spillvatten”. Med 

områdets storlek beräknas rinntiden inom området vara under 10 minuter och regnets varaktighet har 

satts till 10 minuter vilket är vad som då rekommenderas enligt P110. En återkomsttid för nederbörd 

på 10 år rekommenderas för beräkning efter samråd med Lindesbergs kommun. 

De dimensionerande flödena är beräknade genom rationella metoden enligt följande ekvation (1):  

𝑄 = 𝐴 ∙ 𝑖 ∙ 𝜑 ∙ 𝑘𝑓 (1), 

där Q är det beräknade flödet (l/s), A är arean (ha), i är regnintensiteten (l/s, ha) och φ är 

avrinningskoefficienten. En klimatfaktor (kf) på 1,25 används enligt rekommendationer från P110 

(Svenskt Vatten, 2016). Vid beräkning har avrinningskoefficienter baserade på Svenskt Vattens 

publikation P110 (2016) samt dagvatten- och recipientmodell StormTac använts (tabell 1). 

Tabell 1. Avrinningskoefficienter för olika markanvändningen för beräkning av flöden. 

Markanvändning Avrinningskoefficient, 𝝓 

Villaområde 0,25 

Grönområde 0,1 
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I tabell 2 presenteras ytor som rinner till dagvattenanläggningar och i tabell 3 — beräknade 

dagvattenflödena till anläggningar. Den reducerade area är den yta som bidrar till att generera 

dagvattenflöde vid en regnhändelse och beräknas som arean för specifik markanvändning 

multiplicerade med avrinningskoefficient för denna markanvändning. 

Tabell 2. Ytor som rinner till dagvattenanläggningar inom untredningsområdet. 

 Area, m2 Reducerade area, 

m2 Avrinningsområde Villaområde Grönområde 

A 194 300  48 575 

B 31 700  7925 

C  15 500 1550 

Total, ha: 24,15 5,805 

 

Tabell 3. Beräknade dimensionerade dagvattenflödena till dagvattenanläggningar.   

Dagvattenflöde 

avrinningsområde, l/s 

Återkomsttid, år 

1 2 5 10 20 50 

A 649 814 1101 1384 1741 2358 

B 106 133 180 226 284 385 

C 21 26 35 44 56 75 

Total 776 973 1316 1654 2081 2818 

 

Dimensionering av dagvattenanläggningar 

För att fördröja inkommande dagvatten man behöver beräkna erforderlig vattenvolym som styrs av 

dimensionerande inkommande och strypt utgående flöde. Utgående flöde kan begränsas till olika 

flöden beroende på dagvattenanläggningars syfte och hur stor yta finns för anläggningar. Generellt, 

mindre utflöde resulterar i bättre reningseffekt. Beräkningar har utförts enligt Svenskt Vattens 

publikation P110 (2016). 

Tabellen 4 sammanfattar vilka fördröjningsvolymer behövs för att fördröja 10-årsregn (1654 l/s) i 

dagvattenanläggningar beroende på olika utflöde. 

Tabell 4. Dimensionerade volymer för dagvattenanläggningar. 

Strypt utflöde, l/s Volym, m3   Strypt utflöde, l/s Volym, m3 

100 1761   700 594 

200 1331   800 511 

300 1093   900 444 

400 924   1000 383 

500 793   1100 326 

600 684   1200 272 
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Rening av dagvatten 

För att inte bara fördröja utan också rena dagvatten olika dagvattenanläggningar finns. WSP 

rekommenderar svackdiken/gräsdiken, överdämningsytor/torra dammar samt dammar/våtmarker eller 

kombination av dem anläggningar i det här uppdraget. 

Svackdiken/gräsdiken 

Svackdiken är breda diken med möjlighet till trög avledning och rening av dagvatten under regn men 

annars står torra, se Figur 3 och 4. Huvudsyftet i systemlösningen är fånga upp skyfallsflöden.  

 

Figur 3. Principskiss på ett gräsbeklätt svackdike (Bildkälla: WRS, 2017). 

  

Figur 4. Exempelbild på ett gräsbeklätt svackdike och inlopp till svackdike (Bildkälla: WRS, 2017). 

Utformningen på svackdiken är svag till måttlig släntlutning. Dimensionering på svackdiken sker främst 

för att ta hand om stora volymer men med låg flödeshastighet som inte bör överstiga 1 m/s. 

Svackdiken avskiljer grövre sediment.  

Drift och underhåll för svackdiken inbegriper gräsklippning, renhållning och sedimentrensning för att 

minska risken att föroreningar spolas bort eller frisätts genom nedbrytning av organiskt material.    

För att få tillräcklig fördröjningsvolym, några svackdiken kan kopplas i serien på plan. 
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Överdämningsytor/torra dammar 

Överdämningsytor/torra dammar är nedsänkta gröna ytor som kan användas för att fördröja och i viss 

mån rena höga dagvattenflöden, se Figur 5 och 6. Vid höga flöden bildas en tillfällig vattenspegel. 

Rening sker framförallt genom att partikelbundna föroreningar sedimenterar.  

 

Figur 5. Principskiss för överdämningsyta/torr damm (Bildkälla: WRS, 2017). 

   

Figur 6. Exempel på större överdämningsytor/torra dammar (Bildkälla: WRS, 2017). 

Överdämningsytor/torra dammar utformas som nedsänkta gröna ytor. En täckande vegetation gör ytan 

mindre exponerad för erosion. För att underlätta mekanisk skötsel är det viktigt att slänterna är flacka. 

Om vattnet kan infiltrera genom markytan ökar reningsförmågan. 

Dammar och våtmarker 

Dammar och våtmarker används i första hand för att fördröja och rena stora volymer dagvatten, ofta 

som en lösning i slutet av systemet (”end of pipe”), se Figur 7 och 8. I dammen sker reningen 

framförallt genom att partikelbundna föroreningar sedimenterar. I våtmarken och i viss utsträckning i 

dammar sker ytterligare rening genom växtupptag och andra biologiska processer som kan reducera 

halterna av lösta föroreningar. Reningseffekten och ofta också de biologiska värdena blir högre när 

växter deltar i reningsprocessen. 
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Dammar och våtmarker som utformas för att ta emot hela den dimensionerande nederbörden från ett 

tillrinningsområde ger bäst rening. Vattnet ska kunna avledas under kontrollerade former under en 

längre tid (något till några dygn). 

 

Figur 7. Principskiss för en dagvattendamm med grund våtmarksdel (Bildkälla: WRS, 2017). 

  

Figur 8. Exempel på dagvattendamm (vänster) och metod för att etablera ett växtfilter i en damm (höger) 

(Bildkälla: WRS, 2017). 
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 Protokollsutdrag 6 (46) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §150/22   Dnr: KS 2017/255 

 

Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Anta detaljplan för Torp 1:127 (Sjövallen), Frövi, 
Lindesbergs kommun. 

Ärendebeskrivning 

Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 
bostäder. Syftet är också att på land skapa planmässiga 
förutsättningar att fortsättningsvis bedriva småbåtsverksamhet. 
Vidare är syftet att säkerställa ytor för parkområde samt skapa 
planmässiga förutsättningar för bryggor och småbåtshamn i 
vatten. 

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015.  

Utökat planförfarande används när det finns ett större allmänt 
intresse eller när planen kan komma att medföra en betydande 
miljöpåverkan. 

Detaljplanen har bedömts ha ett större intresse för en bredare 
allmänhet.  

Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 13 april 
2018 – 9 maj 2018. Därefter har förslaget varit utsänt på 
granskning under tiden 2 november 2020 – 6 januari 2021 

Under planprocessen har planhandlingar funnits tillgängliga 
digitalt på kommunens hemsida samt på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Biblioteket i Frövi 
och i Lindesberg samt på kommunhuset i Lindesberg.  

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

 Anta detaljplan för Torp 1:127 (Sjövallen), Frövi, 
Lindesbergs kommun. 
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 Protokollsutdrag 7 (46) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

_______ 
 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

För kännedom: 

Fastigheter i Linde AB (FALAB) 
Näringslivsenheten 
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (3) 

    KS 2021/303 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 46 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen (beredande) 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 

Motion från Emil Wellander (M) Pär-Ove Lindqvist (M) Lillemor 

Bodman (M) om att ge politiken en naturlig plats i skolan 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
besvara motionen 

 Redogörelse för hur skolans och vuxenutbildningens arbete med 
värdegrund och demokratiuppdrag redovisas i respektive nämnd 
september 2022 och tas med i barn- och utbildningsförvaltningens och 
tillväxtförvaltningens återkommande systematiska kvalitetsarbete för 
redovisning till respektive nämnd.  

Ärendebeskrivning 

Motionen från Emil Wellander (M), Pär-Ove Lindqvist (M), Lillemor Bodman (M) 
om att ge politiken en naturlig plats i skolan har remitterats till barn- och 
utbildningsnämnden och tillväxtnämnden för yttrande. Yttrande har inkommit 
och i förslag till beslut föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besvara motionen utifrån nämndernas yttrande. 

Verksamhetens grunduppdrag i lagstiftningen  

Hur skolan ska arbeta med värdegrund och demokratiuppdrag uttrycks i 
skollagen i 1 kap. 4–5 §§.  

I 4 § anges att utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska 
inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och 
elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska 
också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever 
ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska 
vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen.  

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och 
elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 
ansvarskännande individer och medborgare.  

I 5 § anges vad gäller utformningen av utbildningen att denna ska utformas i 
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de 
mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och 
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan 
människor.  
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Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna 
och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.  

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Förändrad lagstiftning 2018  

Enligt regeringens proposition 2017/18:17 om Politisk information i skolan är 
det upp till varje skola att bestämma hur arbetet med skolans demokratiuppdrag 
ska organiseras, men som en del av skolans uppdrag att förbereda elever för att 
delta i demokratiska beslutsprocesser i samhälls- och arbetslivet är det viktigt att 
elever i sin utbildning ges möjlighet att ta del av politisk opinionsbildning. Ett 
delmoment i arbetet kan vara att bjuda in politiska partier till skolan. Genom att 
skolan exempelvis anordnar en debatt eller en utfrågning av företrädare för olika 
politiska partier kan flera viktiga demokratiska principer belysas för eleverna, 
bland annat principen om fri åsiktsbildning som anges i 1 kap. 1 § första stycket 
RF.  

Propositionen 2017/18:17 om Politisk information i skolan ledde fram till 
tillägget av Skollagen 1 kap 5 a § från den 1 januari 2018:  

Rektorn beslutar om politiska partier ska bjudas in för att medverka i utbildningen. 
Om politiska partier bjuds in får antalet begränsas till samtliga de partier som är 
representerade i antingen riksdagen, vald församling i en eller flera kommuner eller 
i Europaparlamentet. 

Rektorn får även bjuda in politiska partier utifrån ett annat urval än som anges i 
första stycket, om urvalet sker på en annan objektiv grund.  

Om ett begränsat antal politiska partier har bjudits in till en skola enligt första eller 
andra stycket behöver inte andra politiska partier som har anmält intresse för att 
medverka i utbildningen ges en sådan möjlighet. Rektorn får dock besluta att 
eleverna som ett led i utbildningen ska ges möjlighet att på lämpligt sätt ta del av 
information också från dessa andra politiska partier. 

Förvaltningens syn på aktuellt läge  

Med tillägget av Skollagen 1 kap 5 a § har rektor idag ett gott stöd i att hantera 
om, hur och när politiska partier ska bjudas in i undervisningen. Om politiska 
partier bjuds in framgår det med tydlighet att skolan ska göra ett objektivt urval 
av partier när de bjuds in.  

Skolverket har på sin webb även publicerat särskilda förtydliganden, t.ex. av vad 
som gäller kring politisk information i skolan och hur objektiva urval kan göras: 
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/politisk-
information-i-skolan  

Förvaltningen menar att lagstiftningen efter tillägget av 1 kap 5 a § ger rektor ett 
tillfredsställande stöd och möjlighet att hantera politisk information och partiers 
närvaro på skolorna i Lindesbergs kommun.  

Förvaltningen föreslår vidare att nämnden ska få en redogörelse för hur skolans 
arbete med värdegrund och demokratiuppdrag. Denna redovisas i samband med 
nämndens kvalitetsdagar, hösten 2022. 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 
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För kännedom: 

Barn- och utbildningsnämnden 
Tillväxtnämnden 
Emil Wellander (M) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Lillemor Bodman (M) 

Bilagor: 

Protokollsutdrag BUN § 59/22 
Protokollsutdrag TN § 44/22 
Motionen 
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Lindesberg 2021-12-01

KS 2021/ 303-1

Motion till Kommunfullmäktige

Ge politiken en naturlig plats i skolan

Vad gör vi när ingen längre vill vara politiker??

2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till
r iksdagen. Nu genomförs därför en nationell kraftsamling.
Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati" för att säkerställa en levande och
uthållig demokrati för framtiden.

I vår parlamentariska demokrati har de politiska partierna ett stort ansvar för att bilda
opinion, föra ut sina idéer, värderingar och sin politik. Partierna skall också rekrytera
och utbilda medlemmar som kan tänka sig att ta ett politiskt förtroendeuppdrag, ta
ansvar för våra gemensamma angelägenheter, och göra en viktig insats för
demokratin.

För att demokratin ska vara levande krävs engagemang från medborgarna och att
både unga och vuxna förstår vikten av dessa värden och att de är beredda att
försvara demokratin.

I arbetet för att nå unga människor har de politiska ungdomsförbunden ett särskilt
stort ansvar och en stor uppgift. Oftast är det lättare för ungdomar att prata och
diskutera med ungdomar. Ungdomsförbunden har också ofta en bred och bra
verksamhet, som gör att man når många ungdomar.

I skollagens inledning under syftet med utbildningen inom skolväsendet i 4 §
första stycket står det ”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever
ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och
elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också
förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.”

Vi känner också till 5a § som ger Rektor rätt att besluta om vilka partier som skall
bjudas in för att medverka i utbildningen.

Skolan (läs framförallt gymnasieskolan och vuxenutbildningen) är en naturlig
mötesplats för ungdomsförbunden att verka på. Där kan de på ett naturligt sätt möta
ungdomarna på raster, i korridoren eller på skolgården. Ungdomsförbunden kan och
bör också vara en tillgång i skolundervisningen.
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Lindesberg 2021-12-01

Genom att låta just ungdomsförbunden redogöra för varför dom valt att engagera sig
politiskt, så skapas en nyfikenhet och en god arena för diskussion om politik. Genom
att låta engagerade ungdomar berätta om demokratins viktiga värden skapas en god
grund för att fler ungdomar väljer att engagera sig politiskt.

Vår demokrati är beroende av att människor vill engagera sig och då måste politiken
bli en del av vår vardag där medborgarna känner engagemang och förtroende för vår
demokrati.

Förutom ungdomsförbundens verksamhet borde skolan och politiken samarbeta mer
för att stärka det demokratiska arbetet.

Vi föreslår att:

Kommunfullmäktige uttalar vikten av att högstadieskolorna-, gymnasieskolan och
vuxenutbildningen bjuder in och är positiva till besök och medverkan från politiska
partier och ungdomsförbund.

Barn- och utbildningsnämnden och Tillväxtnämnden tar fram likvärdiga riktlinjer för
partipolitisk information och demokratisk delaktighet. Detta i syfte att engagera våra
ungdomar i demokrati.

Barn- och utbildningsnämnden och Tillväxtnämnden under våren 2022 redovisar hur
man arbetar med politisk information och demokratisk delaktighet.

För moderaterna i Lindesbergs kommun

Emil Wellander
Pär-Ove Lindqvist
Lillemor Bodman
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 Protokollsutdrag 6 (17) 

 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 2022-06-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §44/22   Dnr: TN 2022/13 

 

Yttrande till motion från Emil Wellander (M) Pär-Ove 

Lindqvist (M) Lillemor Bodman (M) om att ge politiken 

en naturlig plats i skolan 

 
Beslut 

Nämnden beslutar anta yttrandet till motionen och 
vidarebefordra det till Kommunstyrelsen. 
 
Redogörelse för hur vuxenutbildningens arbete med värdegrund 
och demokratiuppdrag redovisas till tillväxtnämnden i 
september 2022 och tas med i förvaltningens återkommande 
systematiska kvalitetsarbete för redovisning till nämnden. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har remitterat en motion från Emil Wellander 
(M), Pär-Ove Lindqvist (M), Lillemor Bodman (M) om att ge 
politiken en naturlig plats i skolan enligt punkt 1.5 i 
kommunstyrelsens Delegationsordning. 
 
Verksamhetens grunduppdrag i lagstiftningen 
Hur skolan ska arbeta med värdegrund och demokratiuppdrag 
uttrycks i skollagen i 1 kap. 4–5 §§. I 4 § anges att utbildningen 
inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och 
utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och 
elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 
Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
värderingar som det svenska samhället vilar på. 
 
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. 
Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så 
långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i 
barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen. 
 
Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen 
främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till 
aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 
medborgare. 



§58/22 Motion från Emil Wellander (M) Pär-Ove Lindqvist (M) Lillemor Bodman (M) om att ge politiken en naturlig plats i skolan - KS 2021/303-7 Motion från Emil Wellander (M) Pär-Ove Lindqvist (M) Lillemor Bodman (M) om att ge politiken en naturlig plats i skolan : Protokollsutdrag från Tillväxtnämndens sammanträde den 15 juni 2022 - Yttrande till motion från Emil Wellander (M) Pär-Ove Lindqvist (M) Lille....docx

 Protokollsutdrag 7 (17) 

 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 2022-06-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
I 5 § anges vad gäller utformningen av utbildningen att denna 
ska utformas i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som 
människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 
alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan 
människor. 
 
Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de 
mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av 
kränkande behandling. 
 
Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet. 
 

Förändrad lagstiftning 2018 

 
Enligt regeringens proposition 2017/18:17 om Politisk 
information i skolan är det upp till varje skola att bestämma hur 
arbetet med skolans demokratiuppdrag ska organiseras, men 
som en del av skolans uppdrag att förbereda elever för att delta i 
demokratiska beslutsprocesser i samhälls- och arbetslivet är det 
viktigt att elever i sin utbildning ges möjlighet att ta del av 
politisk opinionsbildning. Ett delmoment i arbetet kan vara att 
bjuda in politiska partier till skolan. Genom att skolan 
exempelvis anordnar en debatt eller en utfrågning av 
företrädare för olika politiska partier kan flera viktiga 
demokratiska principer belysas för eleverna, bl.a. principen om 
fri åsiktsbildning som anges i 1 kap. 1 § första stycket RF. 
 
Propositionen 2017/18:17 om Politisk information i skolan 
ledde fram till tillägget av Skollagen 1 kap 5 a § från den 1 
januari 2018: 
 
Rektorn beslutar om politiska partier ska bjudas in för att 
medverka i utbildningen. Om politiska partier bjuds in får antalet 
begränsas till samtliga de partier som är representerade i 
antingen riksdagen, vald församling i en eller flera kommuner 
eller i Europaparlamentet. 
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 Protokollsutdrag 8 (17) 

 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 2022-06-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Rektorn får även bjuda in politiska partier utifrån ett annat urval 
än som anges i första stycket, om urvalet sker på en annan 
objektiv grund. 
 
Om ett begränsat antal politiska partier har bjudits in till en skola 
enligt första eller andra stycket behöver inte andra politiska 
partier som har anmält intresse för att medverka i utbildningen 
ges en sådan möjlighet. Rektorn får dock besluta att eleverna som 
ett led i utbildningen ska ges möjlighet att på lämpligt sätt ta del 
av information också från dessa andra politiska partier. 
 
Förvaltningens syn på aktuellt läge 

Med tillägget av Skollagen 1 kap 5 a § har rektor idag ett gott 
stöd i att hantera om, hur och när politiska partier ska bjudas in i 
undervisningen. Om politiska partier bjuds in framgår det med 
tydlighet att skolan ska göra ett objektivt urval av partier när de 
bjuds in. 
 
Skolverket har på sin webb även publicerat särskilda 
förtydliganden, t.ex. av vad som gäller kring politisk information 
i skolan och hur objektiva urval kan göras: 
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-
skolfragor/politisk-information-i-skolan 
 
Förvaltningen menar att lagstiftningen efter tillägget av 1 kap 5 
a § ger rektor ett tillfredsställande stöd och möjlighet att hantera 
politisk information och partiers närvaro på skolorna i 
Lindesbergs kommun. 
 
Förvaltningen föreslår vidare att nämnden ska få en redogörelse 
för hur skolans arbete med värdegrund och demokratiuppdrag. 
Denna redovisas i samband med nämndens kvalitetsdagar, 
hösten 2022. 
Förslag till beslut 

Nämnden beslutar anta yttrandet till motionen och 
vidarebefordra det till Kommunstyrelsen. 
 
Redogörelse för hur vuxenutbildningens arbete med värdegrund 
och demokratiuppdrag redovisas till tillväxtnämnden i 
september 2022 och tas med i förvaltningens återkommande 
systematiska kvalitetsarbete för redovisning till nämnden. 
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 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 2022-06-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2022-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §59/22   Dnr: BUN 2022/22 

 

Yttrande till motion från Emil Wellander (M) Pär-Ove 

Lindqvist (M) Lillemor Bodman (M) om att ge politiken 

en naturlig plats i skolan 

 
Beslut 

Nämnden beslutar anta yttrandet till motionen och 
vidarebefordra det till Kommunstyrelsen. 
 
Redogörelse för hur skolans arbete med värdegrund och 
demokratiuppdrag redovisas på nämnden september 2022 och 
tas med i förvaltningens återkommande systematiska 
kvalitetsarbete för redovisning till nämnden. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har remitterat en motion från Emil Wellander 
(M), Pär-Ove Lindqvist (M), Lillemor Bodman (M) om att ge 
politiken en naturlig plats i skolan enligt punkt 1.5 i 
kommunstyrelsens Delegationsordning. 
 
Verksamhetens grunduppdrag i lagstiftningen 

Hur skolan ska arbeta med värdegrund och demokratiuppdrag 
uttrycks i skollagen i 1 kap. 4–5 §§.  
 
I 4 § anges att utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn 
och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den 
ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 
livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och 
förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 
samhället vilar på. 
 
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. 
Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så 
långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i 
barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen. 
 
Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen 
främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2022-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 
medborgare. 
 
I 5 § anges vad gäller utformningen av utbildningen att denna 
ska utformas i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som 
människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 
alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan 
människor. 
 
Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de 
mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av 
kränkande behandling. 
 
Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet. 
 

Förändrad lagstiftning 2018 

 
Enligt regeringens proposition 2017/18:17 om Politisk 
information i skolan är det upp till varje skola att bestämma hur 
arbetet med skolans demokratiuppdrag ska organiseras, men 
som en del av skolans uppdrag att förbereda elever för att delta i 
demokratiska beslutsprocesser i samhälls- och arbetslivet är det 
viktigt att elever i sin utbildning ges möjlighet att ta del av 
politisk opinionsbildning. Ett delmoment i arbetet kan vara att 
bjuda in politiska partier till skolan. Genom att skolan 
exempelvis anordnar en debatt eller en utfrågning av 
företrädare för olika politiska partier kan flera viktiga 
demokratiska principer belysas för eleverna, bl.a. principen om 
fri åsiktsbildning som anges i 1 kap. 1 § första stycket RF. 
 
Propositionen 2017/18:17 om Politisk information i skolan 
ledde fram till tillägget av Skollagen 1 kap 5 a § från den 1 
januari 2018: 
 
Rektorn beslutar om politiska partier ska bjudas in för att 
medverka i utbildningen. Om politiska partier bjuds in får antalet 
begränsas till samtliga de partier som är representerade i 
antingen riksdagen, vald församling i en eller flera kommuner 
eller i Europaparlamentet. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2022-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
Rektorn får även bjuda in politiska partier utifrån ett annat urval 
än som anges i första stycket, om urvalet sker på en annan 
objektiv grund. 
 
Om ett begränsat antal politiska partier har bjudits in till en skola 
enligt första eller andra stycket behöver inte andra politiska 
partier som har anmält intresse för att medverka i utbildningen 
ges en sådan möjlighet. Rektorn får dock besluta att eleverna som 
ett led i utbildningen ska ges möjlighet att på lämpligt sätt ta del 
av information också från dessa andra politiska partier. 
 
Förvaltningens syn på aktuellt läge 

Med tillägget av Skollagen 1 kap 5 a § har rektor idag ett gott 
stöd i att hantera om, hur och när politiska partier ska bjudas in i 
undervisningen. Om politiska partier bjuds in framgår det med 
tydlighet att skolan ska göra ett objektivt urval av partier när de 
bjuds in. 
 
Skolverket har på sin webb även publicerat särskilda 
förtydliganden, t.ex. av vad som gäller kring politisk information 
i skolan och hur objektiva urval kan göras: 
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-
skolfragor/politisk-information-i-skolan 
 
Förvaltningen menar att lagstiftningen efter tillägget av 1 kap 5 
a § ger rektor ett tillfredsställande stöd och möjlighet att hantera 
politisk information och partiers närvaro på skolorna i 
Lindesbergs kommun. 
 
Förvaltningen föreslår vidare att nämnden ska få en redogörelse 
för hur skolans arbete med värdegrund och demokratiuppdrag. 
Denna redovisas i samband med nämndens kvalitetsdagar, 
hösten 2022. 
Förslag till beslut 

Nämnden beslutar anta yttrandet till motionen och 
vidarebefordra det till Kommunstyrelsen. 
 
Redogörelse för hur skolans arbete med värdegrund och 
demokratiuppdrag redovisas på nämnden september 2022 och 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2022-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

tas med i förvaltningens återkommande systematiska 
kvalitetsarbete för redovisning till nämnden. 
 

För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §164/22   Dnr: KS 2021/303 

 

Motion från Emil Wellander (M) Pär-Ove Lindqvist (M) 

Lillemor Bodman (M) om att ge politiken en naturlig 

plats i skolan 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta besvara 
motionen med 

 Redogörelse för hur skolans och vuxenutbildningens 
arbete med värdegrund och demokratiuppdrag 
redovisas i respektive nämnd september 2022 och tas 
med i barn- och utbildningsförvaltningens och 
tillväxtförvaltningens återkommande systematiska 
kvalitetsarbete för redovisning till respektive nämnd. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta bifalla 
motionens första och andra att-sats: 

 Kommunfullmäktige uttalar vikten av att 
högstadieskolorna-, gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen bjuder in och är positiva till besök och 
medverkan från politiska partier och ungdomsförbund, 

 Barn- och utbildningsnämnden och Tillväxtnämnden tar 
fram likvärdiga riktlinjer för partipolitisk information 
och demokratisk delaktighet. Detta i syfte att engagera 
våra ungdomar i demokrati. 

Kommunstyrelsen beslutar 

 Demokratidag för unga 2022 som Lindesbergs kommun 
anordnade den 26 oktober 2022, ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen i mars 2023. 

Ärendebeskrivning 

Motionen från Emil Wellander (M), Pär-Ove Lindqvist (M), Lillemor 
Bodman (M) om att ge politiken en naturlig plats i skolan har 
remitterats till barn- och utbildningsnämnden och tillväxtnämnden 
för yttrande. Yttrande har inkommit och i förslag till beslut föreslås 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besvara motionen 
utifrån nämndernas yttrande. 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Verksamhetens grunduppdrag i lagstiftningen  

Hur skolan ska arbeta med värdegrund och demokratiuppdrag 
uttrycks i skollagen i 1 kap. 4–5 §§.  

I 4 § anges att utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn 
och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den 
ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 
livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra 
respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. 
Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så 
långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i 
barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen.  

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja 
barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, 
kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 
medborgare.  

I 5 § anges vad gäller utformningen av utbildningen att denna ska 
utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.  

Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga 
rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande 
behandling.  

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet. 

Förändrad lagstiftning 2018  

Enligt regeringens proposition 2017/18:17 om Politisk information 
i skolan är det upp till varje skola att bestämma hur arbetet med 
skolans demokratiuppdrag ska organiseras, men som en del av 
skolans uppdrag att förbereda elever för att delta i demokratiska 
beslutsprocesser i samhälls- och arbetslivet är det viktigt att elever 
i sin utbildning ges möjlighet att ta del av politisk opinionsbildning. 
Ett delmoment i arbetet kan vara att bjuda in politiska partier till 
skolan. Genom att skolan exempelvis anordnar en debatt eller en 
utfrågning av företrädare för olika politiska partier kan flera viktiga 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

demokratiska principer belysas för eleverna, bland annat principen 
om fri åsiktsbildning som anges i 1 kap. 1 § första stycket RF.  

Propositionen 2017/18:17 om Politisk information i skolan ledde 
fram till tillägget av Skollagen 1 kap 5 a § från den 1 januari 2018:  

Rektorn beslutar om politiska partier ska bjudas in för att medverka i 
utbildningen. Om politiska partier bjuds in får antalet begränsas till 
samtliga de partier som är representerade i antingen riksdagen, vald 
församling i en eller flera kommuner eller i Europaparlamentet. 

Rektorn får även bjuda in politiska partier utifrån ett annat urval än 
som anges i första stycket, om urvalet sker på en annan objektiv 
grund.  

Om ett begränsat antal politiska partier har bjudits in till en skola 
enligt första eller andra stycket behöver inte andra politiska partier 
som har anmält intresse för att medverka i utbildningen ges en sådan 
möjlighet. Rektorn får dock besluta att eleverna som ett led i 
utbildningen ska ges möjlighet att på lämpligt sätt ta del av 
information också från dessa andra politiska partier. 

Förvaltningens syn på aktuellt läge  

Med tillägget av Skollagen 1 kap 5 a § har rektor idag ett gott stöd i 
att hantera om, hur och när politiska partier ska bjudas in i 
undervisningen. Om politiska partier bjuds in framgår det med 
tydlighet att skolan ska göra ett objektivt urval av partier när de 
bjuds in.  

Skolverket har på sin webb även publicerat särskilda 
förtydliganden, t.ex. av vad som gäller kring politisk information i 
skolan och hur objektiva urval kan göras: 
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-
skolfragor/politisk-information-i-skolan  

Förvaltningen menar att lagstiftningen efter tillägget av 1 kap 5 a § 
ger rektor ett tillfredsställande stöd och möjlighet att hantera 
politisk information och partiers närvaro på skolorna i Lindesbergs 
kommun.  

Förvaltningen föreslår vidare att nämnden ska få en redogörelse 
för hur skolans arbete med värdegrund och demokratiuppdrag. 
Denna redovisas i samband med nämndens kvalitetsdagar, hösten 
2022. 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta besvara motionen 

 Redogörelse för hur skolans och vuxenutbildningens 
arbete med värdegrund och demokratiuppdrag 
redovisas i respektive nämnd september 2022 och tas 
med i barn- och utbildningsförvaltningens och 
tillväxtförvaltningens återkommande systematiska 
kvalitetsarbete för redovisning till respektive nämnd.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Jonas Kleber (C) föreslår att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta bifalla motionens första att-sats: 

 Kommunfullmäktige uttalar vikten av att 
högstadieskolorna-, gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen bjuder in och är positiva till besök 
och medverkan från politiska partier och 
ungdomsförbund. 

Jonas Kleber (C) föreslår att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta bifalla motionens andra att-sats: 

 Barn- och utbildningsnämnden och Tillväxtnämnden tar 
fram likvärdiga riktlinjer för partipolitisk information 
och demokratisk delaktighet. Detta i syfte att engagera 
våra ungdomar i demokrati. 

Jonas Kleber (C) föreslår att Demokratidag för unga 2022 som 
Lindesbergs kommun anordnade den 26 oktober 2022, ska 
återrapporteras till kommunstyrelsen i mars 2022. 

John Omoomian (S), Sofié Krantz (S) och Lillemor Bodman (M) 
föreslår bifall till Jonas Klebers (C) tre tilläggsförslag. 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår följande propositionsordning. Först 
behandlas förvaltningens förslag. Därefter behandlas Jonas 
Klebers (C) tre tilläggsförslag.  

Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
förvaltningens förslag, och finner så beslutat. 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
Jonas Klebers (C) tilläggsförslag om att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta bifalla motionens första 
att-sats: 

 Kommunfullmäktige uttalar vikten av att 
högstadieskolorna-, gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen bjuder in och är positiva till besök 
och medverkan från politiska partier och 
ungdomsförbund, 

Och finner så beslutat. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
Jonas Klebers (C) tilläggsförslag om att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta bifalla motionens andra 
att-sats: 

 Barn- och utbildningsnämnden och Tillväxtnämnden tar 
fram likvärdiga riktlinjer för partipolitisk information 
och demokratisk delaktighet. Detta i syfte att engagera 
våra ungdomar i demokrati, 

Och finner så beslutat. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
Jonas Klebers (C) tilläggsförslag om att Demokratidag för unga 
2022 som Lindesbergs kommun anordnade den 26 oktober 
2022, ska återrapporteras till kommunstyrelsen i mars 2023, 
och finner så beslutat. 

_______ 
 
För åtgärd: 

Tillväxtnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 

För kännedom: 

Emil Wellander (M) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Lillemor Bodman (M) 

 



§59/22 Borgensavgift för år 2023 - KS 2022/207-1 Borgensavgift för år 2023 : Borgensavgift för år 2023

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2022/207 

 Kommunstyrelseförvaltningen 
Gunilla Sandgren 
 0581-817 17 
gunilla.sandgren@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen (beredande) 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 

Borgensavgift för år 2023 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

 Fastställa den kommunala borgensavgiften till 0,3% på aktuellt 
lånebelopp 2022-12-31, d v s saldo året innan budgetåret. Avgiften är 
oförändrad i förhållande till 2022 och gäller åtagande enligt 
kommunfullmäktiges beslut 2015-11-24 § 210. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutar årligen om kommunal borgensavgift för att på 
så sätt kompensera för den ekonomiska fördel det innebär för de kommunala 
bolagen att kommunen gått i borgen för lån. Avgiften ska vara marknads-
mässig. 

Borgensavgiften har varit oförändrad sedan 2015. Jämförelse mot lån med 
pantbrev har skett vid ett flertal tillfällen sedan dess och där man funnit nivån 
skälig. Under fjolåret presenterades en uppdaterad vägledning för 
borgensavgifter för kommunala bostadsbolag. Vägledningen var framtagen av 
Sveriges kommuner och Regioner, Sveriges allmännytta och Kommuninvest. 
Ett arbete har påbörjats och en översyn kommer att ske av avgiften från och 
med 2024. Beräkningsgrunderna kommer att dokumenteras enligt framtagen 
modell.  

Henrik Arenvang Gunilla Sandgren 
Kommundirektör Ekonomichef 

För åtgärd: 

Ekonomichef 
Ekonomienheten 

För kännedom: 

Linde Stadshus AB 
Fastigheter i Linde AB 
Lindesbergsbostäder AB 
Linde Energi AB 
 



§59/22 Borgensavgift för år 2023 - KS 2022/207-3 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 15 november 2022 - Borgensavgift för år 2023 : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 15 november 2022 - Borgensavgift för år 2023

 Protokollsutdrag 38 (46) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §165/22   Dnr: KS 2022/207 

 

Borgensavgift för år 2023 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Fastställa den kommunala borgensavgiften till 0,3% på 
aktuellt lånebelopp 2022-12-31, d v s saldo året innan 
budgetåret. Avgiften är oförändrad i förhållande till 2022 
och gäller åtagande enligt kommunfullmäktiges beslut 
2015-11-24 § 210. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutar årligen om kommunal 
borgensavgift för att på så sätt kompensera för den ekonomiska 
fördel det innebär för de kommunala bolagen att kommunen 
gått i borgen för lån. Avgiften ska vara marknads-mässig. 

Borgensavgiften har varit oförändrad sedan 2015. Jämförelse 
mot lån med pantbrev har skett vid ett flertal tillfällen sedan 
dess och där man funnit nivån skälig. Under fjolåret 
presenterades en uppdaterad vägledning för borgensavgifter för 
kommunala bostadsbolag. Vägledningen var framtagen av 
Sveriges kommuner och Regioner, Sveriges allmännytta och 
Kommuninvest. Ett arbete har påbörjats och en översyn 
kommer att ske av avgiften från och med 2024. 
Beräkningsgrunderna kommer att dokumenteras enligt 
framtagen modell.  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

 Fastställa den kommunala borgensavgiften till 0,3% på 
aktuellt lånebelopp 2022-12-31, d v s saldo året innan 
budgetåret. Avgiften är oförändrad i förhållande till 2022 
och gäller åtagande enligt kommunfullmäktiges beslut 
2015-11-24 § 210. 

_______ 
 
För åtgärd: 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ekonomichef 
Ekonomienheten 

För kännedom: 

Linde Stadshus AB 
Fastigheter i Linde AB 
Lindesbergsbostäder AB 
Linde Energi AB 
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2022/246 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 46 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen (beredande) 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 

Prislista VA-taxa för vatten och avlopp 2023 

Förslag till beslut 

Direktionen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

 Anta förslag till prislista för Vatten/Avlopp 2023. 

Ärendebeskrivning 

I samband med att VA-taxan görs om till Svenskt Vattens normalförslag, har 
det framkommit att det varit avgifter med i VA-taxan som inte bör finnas där. 
Dessa avgifter ska presenteras i en fristående prislista. 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Bilagor: 

Protokollsutdrag Direktionen § 102 SBB2022-1004 
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Prislista Vatten och Avlopp 2023, Lindesbergs kommun 

Avgifter är angivna i svenska kronor och belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

 

Tjänst Avgift 

Arbetstid per timme 791,00 

Tillfälligt vatten från brandpost 

Fast avgift 

Pris per m3 

 

840,00 

31,50 

Vattenuttag vid vattenkiosk 

Fast avgift per nyckel (tagg) 

Pris per m3 

 

840,00 

31,50 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §160/22   Dnr: KS 2022/246 

 

Prislista VA-taxa för vatten och avlopp 2023 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Anta förslag till prislista för Vatten/Avlopp 2023. 

Ärendebeskrivning 

I samband med att VA-taxan görs om till Svenskt Vattens 
normalförslag, har det framkommit att det varit avgifter med i 
VA-taxan som inte bör finnas där. Dessa avgifter ska presenteras 
i en fristående prislista. 

Förslag till beslut 

Direktionen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

 Anta förslag till prislista för Vatten/Avlopp 2023. 

_______ 
 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (2) 

    KS 2022/250 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 46 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen (beredande) 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 

Anläggningstaxa för VA-taxa 2023 

Förslag till beslut 

Direktionen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

 Anta Svenskt Vattens nya normalförslag till VA-taxans utformning samt 
förslag till anläggningstaxa för VA 2023. 

Ärendebeskrivning 

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela 
föreskrifter om taxa. I taxan ska avgifternas belopp och hur avgifterna 
beräknas framgå.  

Svenskt Vatten har tagit fram ett nytt normalförslag för VA-taxans utformning.  

Förslaget till VA-taxa 2023 är baserad på detta normalförslag vilket innebär 
en del ändringar och kompletteringar: 

 Svenskt Vatten rekommenderar kommunerna att följa samma 
grundstruktur. Genom att följa ett nationellt genomarbetat 
normalförslag minskar risken för oklarheter i tolkning och tillämpning. 

 Fasta avgiften i Brukningstaxan ersätts med Grundavgift. Fast avgift är 
ett missvisande begrepp då även andra parametrar är fasta avgifter i 
bemärkelsen att de är oberoende av vattenförbrukningen. 

 Språkliga förändringar där en rak ordföljd eftersträvas så långt det är 
möjligt. 

Förbundet ser ett behov att göra en höjning av avgiften för bostadsenhet 
(tidigare lägenhetsavgift) för att få en bättre kostnadstäckning. 

Förslaget innebär att: 

 Typhus A (fastighet med 1 lägenhet, tomtyta 800 m2, ansluten till 
vatten, spillvatten och dagvatten.) får en ökning från 148 114 kr inkl. 
moms till 157 387 kr inkl. moms (+ 9 273 kr inkl. moms). 

 Typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter, tomtyta 800 m2, 
ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten), får en ökning från 462 
386 kr inkl. moms till 601 481 kr inkl. moms (+ 139 095 kr). 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För kännedom:  

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen  
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Bilagor: 

Protokollsutdrag Direktionen §97 SBB2022-809 
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Taxa för Lindesbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

Antagen av kommunfullmäktige den 2022-XX-XX 

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Lindesbergs kommun. 
Avgifter enligt denna taxa ska betalas till huvudmannen. 
 
Ordförklaringar 
LAV: lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen). 
 
Vatten (V): vattenförsörjning, renvatten, för normal hushållsanvändning. 
 
Spillvatten (S): avloppsvatten från bad, dusch, disk och toalett. 
 
Dagvatten (D): regnvatten och smältvatten som tillfälligt rinner på mark och andra ytor. 
 
Dagvatten fastighet (Df): dag- och dräneringsvatten som leds bort från fastigheter till 
den allmänna VA-anläggningen. 
 
Dagvatten gata (Dg): dag- och dräneringsvatten som leds bort från allmänna platser till 
den allmänna VA-anläggningen. 
 
Servisavgift: en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df. 
 
Förbindelsepunktsavgift: en avgift avseende upprättande av varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och Df. 
 
Tomtyteavgift: en avgift per m² Tomtyta. 
 
Bostadsenhetsavgift: en avgift per Bostadsenhet 
 
Avgift för Dagvatten utan att förbindelsepunkt är upprättad: en avgift för anordnandet 
av anläggning för bortledande av Df, som endast tas ut om bortledande av dagvatten 
sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats. 
 
Dagvattenavgift: en årlig avgift per m2 Tomtyta för hantering av dag- och 
dräneringsvatten. 
 
Grundavgift (brukningsavgifter): en årlig fast avgift som utgår per fastighet eller 
mätställe. 
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§ 1 

För att täcka nödvändiga kostnader för Lindesbergs kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Den som jämställs som fastighetsägare enligt 2 och 4 §§ lagen (2006:412) om allmänna 
vattentjänster (LAV) är också avgiftsskyldig. För ändamålet Dg är även den 
avgiftsskyldig som ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, 
om förutsättningarna i 27 § i LAV är uppfyllda. 

§ 2 

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

§ 3 

I dessa taxeföreskrifter avses med   

Småhusfastighet: fastighet som är bebyggd eller avsedd att bebyggas med ett en- eller 
tvåfamiljshus. 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål, och som inte jämställs med 
Småhusfastighet. Med Bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller 
huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa 
andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Den 
huvudsakliga verksamheten bedrivs inomhus. 

Exempel på sådana byggnader är:  

Kontor  Shoppingcentrum  Serverhallar  
Butiker  Utställningslokaler  Sporthallar 
Hotell  Restauranger  Lagerbyggnader 
Industri Skola Sjukvårdslokal   

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte 
enligt ovan jämställs med Bostadsfastighet. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs 
utomhus. 

Exempel på sådan fastighet är: 

Hamn   Virkesupplag 
Fordonsuppställningsplats   Obemannad bensinstation 
Biltvätt med skärmtak  Kyrkogård 
Återvinningsstationer  Idrottsplats 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte 
ännu bebyggts. 

Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en 
enhet. I fråga om sådana utrymmen i Bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, 
där begreppet bostadsenhet inte är tillämpligt, räknas varje påbörjat 150-tal m² 
bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som en bostadsenhet. 
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Små bostadsenheter: för ett eller flera utrymmen i byggnad, som i upplåtelsehänseende 
bildar en enhet, men där nyttan inte kan anses vara samma per bostadsenhet som för 
andra fastigheter, och som är max 25 m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 
21054:2020, ska en sådan enhet räknas som 50% av en bostadsenhet. Exempel på 
bostadsenheter med mindre nytta än andra bostadsenheter är studentrum, 
äldreboende eller komplementbyggnad med delat kök. 

Lagerbyggnader: byggnader, som till den större delen används som lagerutrymme, där 
endast anställda eller annan arbetskraft har tillträde, räknas varje påbörjat 225-tal m² 
bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som en bostadsenhet. Hela 
lagerbyggnaden eller delar av lagerbyggnaden kan vara antingen uppvärmd eller 
ouppvärmd. 

Samfällighet: en grupp fastigheter som genom förrättning hos lantmäteriet, med stöd av 
anläggningslagen (1973:1149), har bildat en samfällighet. Anläggningen tillhör 
fastigheterna gemensamt och delägandet följer fastigheten. I detta taxeförslag gäller 
begreppet samfällighet enbart samfälligheter för VA-frågor. 

Tomtyta: Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, 
nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid 
tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i 
proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) 
redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark 
som i övrigt motsvarar sådan mark. 

§ 4 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvatten Ja Ja 

Df, dag- och/eller dräneringsvatten från fastighet Ja Ja 

Dg, dag- och/eller dräneringsvatten från Allmän 

platsmark 
Ja Ja 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när 
huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat 
fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och 
fastighetsägaren informerats om detta. 

För att avgiftsskyldighet ska uppstå ska kraven i 24 § LAV vara uppfyllda. 

4.3  Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av 
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren enligt 26 § LAV, eller den som enligt 27 § 
LAV ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, informerats om 
detta. 
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4.4 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 
avgiftsskyldighet inträder.  
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Anläggningsavgifter (§§ 5–12) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är angivna i svenska kronor och belagda med 
lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5  

5.1 Anläggningsavgift ska betalas för Småhusfastighet, Bostadsfastighet och därmed 
jämställd 

Avgift utgår per fastighet med: 

a) Servisavgift  

 En ledning 34 160,70 

 Två ledningar 41 480,85 

 Tre ledningar 48 801,00 

  V S Df Dg Total avgift 

b) 
Förbindelse-

punktsavgift 
12 883,50 21 472,50 8 589,00  42 945,00 

c) Tomtyteavgift 12,72  21,20 4,24 4,24 42,40 

d) 
Bostadsenhets-

avgift 
9 516,30 15 860,50  6 344,20 31 721,00 

e)* 

Avgift för Dag-

vatten utan att 

förbindelsepunkt 

är upprättad 

  15 909,00  15 909,00 

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1a) och b). I det fall avgift 
enligt 5.1 e) tas ut, reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) med delen Df, eftersom 
servisledning och förbindelsepunkt inte lagts eller upprättats. 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 
5.1 a) lika mellan fastigheterna. Exempel på sådana fastigheter är fastigheter som ingår 
i en Samfällighet. För fastigheter som tillhör Samfällighet reduceras 
Förbindelsepunktsavgiften enligt 5.1 b) med 25%. 

Om servisledningar för olika vattentjänster anläggs vid olika tillfällen i tid, på grund av 
att verksamhetsområdet inte omfattat en eller flera vattentjänster vid första 
anslutningstillfället, har huvudmannen rätt att ta ut Servisavgift för en eller två 
ledningar enligt 5.1 a) och 6.1 a). Samma princip gäller om avgiftsskyldighet för en eller 
flera vattentjänster uppkommer vid senare tillfälle än första anslutningstillfället och 
det medför att nya servisledningar behöver anläggas.  

Vid beräkning av Servisavgiften tas inte hänsyn till om det finns en eller två serviser 
anlagda sedan tidigare. Om servisledningar anläggs vid olika tillfällen eller 
avgiftsskyldighet uppkommer vid senare tillfälle debiteras 70% eller mer av full 
Servisavgift vid olika tillfällen, vilket innebär att den totala Servisavgiften kommer att 
uppgå till mer än 100%. Oavsett om total Servisavgift överstiger 100% över tid får inte 
tomtytebegränsningsberäkningar utgå från mer än 100% av Servisavgiften. 
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5.3 Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av 
avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, 
summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e). 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) 
i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som 
föreskrivs i 8.2. 

5.4 Antalet Bostadsenheter bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, 
eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 

5.5 Om ytterligare servisledningar dras fram och ytterligare förbindelsepunkter 
upprättas, ska avgifter betalas enligt 5.1 a) och b). 

5.6 Om en fastighets Tomtyta ökar ska avgift betalas enligt 5.1 c) för sådan 
tillkommande Tomtyta som kommer från fastighet för vilken Tomtyteavgift inte 
tidigare ska anses ha betalats. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande Tomtyta ska begränsningsregeln i 5.3 iakttas. 

5.7 Om till- eller ombyggnad sker, ytterligare byggnad uppförs eller om riven 
bebyggelse ersätts på fastighet, ska avgift enligt 5.1 d) betalas för varje tillkommande 
Bostadsenhet. 

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats, ska avgift betalas enligt 5.1 e). 

§ 6  

6.1 Anläggningsavgift ska betalas för Annan fastighet. 

Avgift utgår per fastighet med: 

a) Servisavgift  

 En ledning 34 160,70 

 Två ledningar 41 480,85 

 Tre ledningar 48 801,00 

  V S Df Dg Total avgift 

b) 
Förbindelse-

punktsavgift 
12 883,50 21 472,50 8 589,00  42 945,00 

c) Tomtyteavgift 18,75 31,25 6,25 6,25 62,50 

d)* 

Avgift för Dag-

vatten utan att 

förbindelsepunkt 

är upprättad 

  15 909,00  15 909,00 

*Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift 
enligt 6.1 d) tas ut, reduceras avgift enligt 6.1 a) och b) med delen Df, eftersom 
servisledning och förbindelsepunkt inte lagts eller upprättats. 
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6.2  Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter 
enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. 

För fastigheter som tillhör Samfällighet reduceras Förbindelsepunktsavgiften enligt 
6.1 b) med 25%. 

6.3 Om godtagbar säkerhet ställs, kan huvudmannen medge anstånd med betalning av 
Tomtyteavgift för viss andel av fastighets areal som motsvarar markyta som tillsvidare 
inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten, upphör anståndsmedgivandet att gälla 
och resterande Tomtyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) från den dag 
anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 
6 § räntelagen. 

6.4 Om ytterligare servisledningar dras fram och ytterligare förbindelsepunkter 
upprättas ska avgifter betalas enligt 6.1 a) och b).  

6.5 Om en fastighets Tomtyta ökar, ska avgift betalas enligt 6.1 c) för sådan 
tillkommande Tomtyta för vilken Tomtyteavgift inte förut kan anses ha betalats. 

6.6 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättas, ska avgift betalas enligt 6.1 d). 

§ 7   

7.1 Anläggningsavgift ska betalas för Obebyggd fastighet  

Avgift utgår per fastighet för varje vattentjänst som avgiftsskyldighet föreligger för 
med: 

  
Småhusfastighet och 

Bostadsfastighet 
 Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 30% 

Förbindesepunkts-

avgift 
5.1 b) 100% 6.1 b) 100% 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100% 6.1 c) 70% 

Bostadsenhetsavgift 5.1 d) 0%   

Avgift för Dagvatten 

utan att 

förbindelsepunkt är 

upprättad 

5.1 e) 100% 6.1 d) 100% 

*Avgift enligt 5.1 e) och 6.1 d) tas inte ut om avgift för Df enligt 5.1 a) och b) samt 6.1 a) 
och b) tas ut. I det fall avgift enligt 5.1 e) eller 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) 
och b) samt 6.1 a) och 6.1 b) med delen Df. 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst. 
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Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 
5.1 a) och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men 
förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), 
jfr 5.3 andra stycket. 

7.2 Bebyggs Obebyggd fastighet ska resterande avgifter betalas enligt följande: 

  
Småhusfastighet och 

Bostadsfastighet 
 Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30% 

Bostadsenhetsavgift 5.1 d) 100%   

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst.  

*Bebyggs Småhusfastighet och Bostadsfastighet tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) om 
föreskriften i 5.3 andra stycket medger detta. 

§ 8 

8.1 Om avgiftsskyldighet inträder för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare 
förelegat, ska tillkommande avgifter betalas enligt §§ 5-7. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna 
för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 procent av avgiften 
enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och 
avgifterna därmed blivit högre. 

8.2 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga 
servisledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt §§ 5-7, en etableringsavgift 
betalas om 24 400,50 kr.  Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens 
merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga 
servisledningar. 

§ 9 

Den som svarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala 
anläggningsavgift. 

 Avgift 

En avgift per m² Allmän platsmark för bortledning av dagvatten 87,00 

§ 10 

Om huvudmannens kostnad för att förse en viss eller vissa fastigheter med vatten och/ 
eller avlopp avviker i beaktansvärd omfattning från normal genomsnittlig kostnad för 
fastigheter inom verksamhetsområdet i övrigt, ska avgifter utgå enligt särskilt antagen 
särtaxa. 

Om det inte är skäligt att beräkna avgift enligt §§ 5–7 för viss fastighet, får 
huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig 
om avgiftens storlek. 
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§ 11 

11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning. 

11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta 
betalas enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

11.3 Enligt 36 § LAV ska en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en 
viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till 
fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så 
begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska betalas enligt 5 § räntelagen på varje del 
av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första 
inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska 
betalas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska betalas enligt 11.2. 

11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett 
ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av Tomtyta – 
inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att 
omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar 
fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 11.2 ut för tiden från 
det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess 
tilläggsavgiften betalas. 

§ 12 

12.1 Om en fastighetsägare har ansökt om att ledningar ska utföras på annat sätt eller 
förses med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, och 
huvudmannen godkänner det, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för 
överenskomna kostnader. 

12.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska läggas i stället för redan 
befintlig och huvudmannen godkänner det, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels 
den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn 
till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare 
servisledningens allmänna del. 

12.3 Om huvudmannen anser att ny servisledning ska läggas i stället för och med annat 
läge än redan befintlig servisledning, är huvudmannen skyldig att ersätta 
fastighetsägaren för kostnaden för fastighetens del av den nya servisledningen och dess 
inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare 
servisledningens ålder och skick. 
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Brukningsavgifter (§§ 13–20) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är angivna i svenska kronor och belagda med 
lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 13 

13.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  V S Df Dg Total avgift 

 En Grundavgift per år      

a1) Småhusfastighet      

 För fastigheter där 

mätning inte sker 
2 106,00 3 159,00   5 265,00 

 1 st qn 2,5 m³/h 2 106,00 3 159,00   5 265,00 

       

a2) Bostadsfastighet 
och därmed 
jämställd fastighet 
samt annan 
fastighet 

     

 För fastighet där 

mätning inte sker 
6 108,00 9 161,00   15 269,00 

 1 st qn 2,5 m³/h 6 108,00 9 161,00   15 269,00 

 2 st qn 2,5 m³/h 12 215,00 18 323,00   30 538,00 

 3 st qn 2,5 m³/h 18 323,00 27 484,00   45 807,00 

 4 st qn 2,5 m³/h 24 430,00 36 646,00   61 076,00 

 1 st qn 6 m³/h 15 880,00 23 819,00   39 699,00 

 2 st qn 6 m³/h 31 759,00 47 639,00   79 398,00 

 3 st qn 6 m³/h 47 639,00 71 458,00   119 097,00 

 4 st qn 6 m³/h 63 518,00 95 278,00   158 796,00 

 1 st qn 10 m³/h 41 287,00 61 930,00   103 217,00 

 2 st qn 10 m³/h 82 574,00 123 860,00   206 434,00 

 3 st qn 10 m³/h 123 860,00 185 791,00   309 651,00 

 4 st qn 10 m³/h 165 147,00 247 721,00   412 868,00 

 1 st 50-80 mm 148 632,00 222 949,00   371 581,00 

 1 st ≥ 100 mm 535 077,00 802 615,00   1 337 692,00 

b) En avgift per m³ 

levererat vatten 
12,60 18,90   31,50 
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13.2 För fastighet som ingår i en Samfällighet och där huvudmannen satt upp mätare i 
varje fastighet reduceras Grundavgiften enligt 13 a1) och a2)med 25%. 

13.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till 
fastigheten. Har huvudmannen bestämt att vattenförbrukningen för bebyggd fastighet 
tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas avgift enligt 13.1 b) ut efter en 
antagen förbrukning om 150 m³/Bostadsenhet och år i permanentbostad och med 
125 m³/Bostadsenhet och år för fritidsbostad. 

13.4 Brukningsavgift för byggvatten ska betalas enligt 13.1 b). Om mätning inte sker, 
antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m³ per Bostadsenhet. 

13.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) och/eller extra servis (extra 
servis utöver första servisen för vattentjänsten) ska en årlig avgift betalas med ett 
belopp motsvarande 100 % av Grundavgiften enligt 13.1 a1) och a2). Beloppet 
avrundas till närmaste hela kronor. 

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

13.6 Om mätaren antas visa en annan förbrukning än den verkliga, ska huvudmannen 
låta undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om 
fastighetsägaren begär det.  

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 
2007:2. 

Om mätfelets storlek inte kan bestämmas, eller om mätaren inte har fungerat, får 
huvudmannen uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning 
eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan 
hos mark- och miljödomstolen.  

13.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren godkänns, 
ska fastighetsägaren betala de undersökningskostnader huvudmannen har haft för 
prövningen av mätaren i enlighet med reglerna i § 17. 

§ 14 

Den som ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala 
brukningsavgift. 

 Avgift 

En avgift per m² Allmän platsmark för bortledning av dagvatten 0,00 

§ 15 

Om avloppsnätet tillförs större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 
vattenmängd eller om inte hela den levererade vattenmängden avleds till avloppsnätet, 
ska fastighetsägaren betala avgift för spillvatten efter den mängd spillvatten som avleds 
till avloppsnätet. 
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Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits 
mellan huvudmannen och fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund 
än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och 
spillvatten är avsevärd. 

§ 16 

Brukningsavgift ska betalas för Obebyggd fastighet. 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 
Grundvgiften. Följande avgifter ska därvid betalas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg Total avgift 

 En Grundavgift per år      

13,1 a1) Småhusfastighet 2 106,00 3 159,00   5 265,00 

       

13,1 a2) Bostadsfastighet och 
därmed jämställd 
fastighet samt 
annan fastighet 

6 108,00 9 161,00   15 269,00 

§ 17 

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av 
att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats 
eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: 

 Avgift 

Nedtagning av vattenmätare 791,00 

Uppsättning av vattenmätare 791,00 

Avstängning av vattentillförsel 791,00 

Påsläpp av vattentillförsel 791,00 

Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare 1 580,00 

Undersökning av vattenmätare 918,00 

Länsning av vattenmätarbrunn 791,00 

Förgäves besök 791,00 

Extra mätaravgift för pulsmätare 

qn 2,5 

qn 6 

qn 10 

 

1 729,00 

2 395,00 

2 689,00 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid 
debiteras ett tillägg om 100 % av ovan angivna belopp. 
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§ 18 

Om huvudmannens kostnad för att förse en viss eller vissa fastigheter med vatten och 
avlopp, i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 
verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå 
enligt särskilt antagen särtaxa. 

Om det inte är skäligt att beräkna avgift enligt §§ 13–16 för viss fastighet får 
huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig 
om avgiftens storlek. 

§ 19 

Avgift enligt 13.1 a1) och a2) , debiteras i efterskott per månad, kvartal, enligt beslut av 
huvudmannen. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning 
förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 13 
och 15. 

Om debiterat belopp inte betalas inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta 
betalas på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett. 

Om huvudmannen har beslutat att mätaravläsning inte ska ske inför för varje 
debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. 
Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en 
gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran 
med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

§ 20 

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller 
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende, eller har i övrigt 
särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 

TAXANS INFÖRANDE 

§ 21 

Denna taxa träder i kraft 2023-01-01. De brukningsavgifter enligt 13.1, 13.3 och 13.7 
samt § 15, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i 
fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter 
den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

* * * 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning 
och tolkning av denna taxa prövas av mark- och miljödomstolen enligt 53 § lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster. 
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Anläggningsavgift Lindesberg      

Uppgifter från Svenskt Vatten        Bilaga 1 

Typhus A = Fastighet med friliggande enbostadshus, tomtyta 800 m2. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. 
Vattenförbrukning 150 m3/år. 

Typhus B = Flerbostadshus som är anslutet till vatten, spill- och dagvatten. 15 lägenheter, tomtyta 800 m2, 
vattenförbrukning 2 000 m3/år. 2 st parallellkopplade vattenmätare Qn=2,5 m3/h 

             

År 
Lindesberg Lomma Kristinehamn Hällefors Avesta Ljusnarsberg 

Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B 

2022 148 114 462 386 106 686 342 460 116 677 358 527 143 724 399 938 146 000 440 000 148 114 462 386 

2021 143 724 399 938 104 072 334 092 110 559 339 809 143 724 399 938 139 000 422 500 143 724 399 938 

2020 143 724 348 698 103 665 332 775 110 559 339 809 143 724 348 698 139 000 422 500 143 724 348 698 

2019 143 724 348 698 95 000 305 000 110 559 339 809 143 724 348 698 139 000 422 500 143 724 348 698 

2018 139 566 338 569 95 000 305 000 110 559 339 809 139 566 338 569 139 000 422 500 139 566 338 569 

             

             

År 
Nora Ulricehamn Laholm Staffanstorp Kiruna Mariestad 

Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B 

2022 148 114 462 386 152 725 426 775 155 500 442 500 179 800 746 800 184 150 529 600 192 533 504 775 

2021 143 724 399 938 148 050 414 050 155 500 442 500 179 800 746 800 184 150 529 600 192 533 504 775 

2020 143 724 348 698 143 600 401 900 155 500 442 500 144 000 564 000 175 000 504 000 193 112 505 354 

2019 143 724 348 698 139 450 390 050 155 500 442 500 144 000 564 000 175 000 504 000 193 112 505 354 

2018 139 566 338 569 135 375 378 625 155 500 442 500 144 000 564 000 175 000 504 000 193 112 505 354 
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Anläggningstaxa för VA-taxa 2023 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Anta Svenskt Vattens nya normalförslag till VA-taxans 
utformning samt förslag till anläggningstaxa för VA 2023. 

Ärendebeskrivning 

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får 
kommunen meddela föreskrifter om taxa. I taxan ska avgifternas 
belopp och hur avgifterna beräknas framgå.  

Svenskt Vatten har tagit fram ett nytt normalförslag för VA-
taxans utformning.  

Förslaget till VA-taxa 2023 är baserad på detta normalförslag 
vilket innebär en del ändringar och kompletteringar: 

 Svenskt Vatten rekommenderar kommunerna att följa 
samma grundstruktur. Genom att följa ett nationellt 
genomarbetat normalförslag minskar risken för 
oklarheter i tolkning och tillämpning. 

 Fasta avgiften i Brukningstaxan ersätts med Grundavgift. 
Fast avgift är ett missvisande begrepp då även andra 
parametrar är fasta avgifter i bemärkelsen att de är 
oberoende av vattenförbrukningen. 

 Språkliga förändringar där en rak ordföljd eftersträvas så 
långt det är möjligt. 

Förbundet ser ett behov att göra en höjning av avgiften för 
bostadsenhet (tidigare lägenhetsavgift) för att få en bättre 
kostnadstäckning. 

Förslaget innebär att: 

 Typhus A (fastighet med 1 lägenhet, tomtyta 800 m2, 
ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten.) får en 
ökning från 148 114 kr inkl. moms till 157 387 kr inkl. 
moms (+ 9 273 kr inkl. moms). 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 Typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter, tomtyta 
800 m2, ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten), 
får en ökning från 462 386 kr inkl. moms till 601 481 kr 
inkl. moms (+ 139 095 kr). 

Förslag till beslut 

Direktionen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

 Anta Svenskt Vattens nya normalförslag till VA-taxans 
utformning samt förslag till anläggningstaxa för VA 2023. 

_______ 
 

För kännedom:  

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen  
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    KS 2022/249 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 46 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen (beredande) 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 

Brukningstaxa för VA-taxa 2023 

Förslag till beslut 

Direktionen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

 Anta Svenskt Vattens nya normalförslag till VA-taxans utformning samt 
förslag till brukningstaxa för VA 2023. 

Ärendebeskrivning 

Grunduppdraget för VA-huvudmannen är att arbeta för ett friskt dricksvatten, 
rena sjöar samt säkerställa människors tillgång till långsiktiga hållbara 
vattentjänster.  

Detta sker i, av kommunfullmäktige, fastställda verksamhetsområden.  

I och med detta ska VA-verksamheten: 

 Leverera dricksvatten av god kvalitet (regleras i Livsmedelsverkets 
föreskrifter om dricksvatten) till fastigheter inom fastställda 
verksamhetsområden. 

 Ta emot och rena spill- och avloppsvatten från fastigheter, inom 
fastställda verksamhetsområden, och avleda till recipient (recipient 
avser de vattendrag där renat avloppsvatten släpps). 

 Ta emot och avleda dagvatten från fastigheter samt gatumark och 
allmän platsmark inom fastställda verksamhetsområden. 

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela 
föreskrifter om taxa. I taxan ska avgifternas belopp och hur avgifterna 
beräknas framgå. 

Svenskt Vatten har tagit fram ett nytt normalförslag för VA-taxans utformning.  

Förslaget till VA-taxa 2023 är baserad på detta normalförslag vilket innebär 
ett antal större och mindre förändringar.  

De mer principiellt viktiga förändringarna i korthet är: 

 Svenskt Vatten rekommenderar kommunerna att följa samma 
grundstruktur. Genom att följa ett nationellt genomarbetat 
normalförslag minskar risken för oklarheter i tolkning och tillämpning. 

 Fasta avgiften i Brukningstaxan ersätts med Grundavgift. Fast avgift är 
ett missvisande begrepp då även andra parametrar är fasta avgifter i 
bemärkelsen att de är oberoende av vattenförbrukningen. 
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 Språkliga förändringar där en rak ordföljd eftersträvas så långt det är 
möjligt.  

Sedan 2013 har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen använt sig av en 
arbetsform för att ha en långsiktig ekonomisk planering. 

Syftet är att kunna planera en jämn taxeutvecklingsplan och att ha en bra 
översikt mot kommunen när det gäller nya investeringar.  

I årets prognos har vi tagit extra hänsyn till, nytt avtal för kemikalier, utökat 
provtagningsprogram, ökade kostnader för slam samt ökade kostnader för år 
2023 med: 

 Elpriser 38 %. 

 Material 15 %. 

 Entreprenadkostnader 9 %. 

Övriga parametrar i prognosen är: 

 8 st nytillkomna abonnenter, varav 1 st är flerfamiljshus/verksamhet. 

 Minskad förbrukning med 1 % per år under perioden 2023–2025. 

 Kostnadsökning med: 

o 4% på övriga drift-och underhållskostnader. 

o 3,4% på personalkostnader. 

 Ränta för: 

o Nytillkomna investeringar (bilaga 2) med 1,25% enligt SKR. 

o Befintliga investeringar med 1,25% enligt SKR. 

 Inflation 3,4% enligt Konjunkturinstitutet. 

 Tillkommande tjänster från och med 2023 (fördelade enligt 
fördelningsnyckel): 

o VA-utredare. 

o VA-ingenjör. 

o Arbetsledare. 

Prognosen visar en höjning med 15% för 2023. (bilaga 1)  

Beräknat resultat för VA-fonden under prognostiden redovisas i bilaga 1.  

I förslaget arbetar förbundet vidare med att justera enskilda taxor för att få så 
rättvis taxa som möjligt.  

Brukningstaxan innebär en höjning på både de fasta och rörliga avgifterna. 
Den fasta avgiften har en högre procentuell höjning än den rörliga avgiften.  

Prisförslag: 

 En normalvilla enligt Svenskt Vatten (typhus A) som förbrukar 150 
m3/år får en ökning från 8 632 kr/år till 9 990 kr/år (+ 1 358 kr/år). 

 En villa i Lindesberg har en medelförbrukning på ca 105 m3/år, får en 
ökning från 7 227 kr/år till 8 415 kr/år (+ 1 188 kr/år). 
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 Ett flerbostadshus enligt Svenskt Vatten (typhus B) med 15 lägenheter 
som förbrukar 2 000 m3/ år får en ökning från 81 818 kr/år till 93 538 
kr/år (+ 11 720 kr/år). 

Alla priser är inklusive moms. 

§17, övriga avgifter ex, avstängning av vattentillförsel, förgävesbesök mm, 
föreslås höjas med 5%. 

Enligt prognosen för 2023 kommer taxehöjningen inte att täcka kostnaderna. 
Beräknat underskott kommer att tas ur fonden. 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För kännedom:  

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Bilagor: 

Protokollsutdrag Direktion §96 SBB2022-809 
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Taxa för Lindesbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

Antagen av kommunfullmäktige den 2022-XX-XX 

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Lindesbergs kommun. 
Avgifter enligt denna taxa ska betalas till huvudmannen. 
 
Ordförklaringar 
LAV: lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen). 
 
Vatten (V): vattenförsörjning, renvatten, för normal hushållsanvändning. 
 
Spillvatten (S): avloppsvatten från bad, dusch, disk och toalett. 
 
Dagvatten (D): regnvatten och smältvatten som tillfälligt rinner på mark och andra ytor. 
 
Dagvatten fastighet (Df): dag- och dräneringsvatten som leds bort från fastigheter till 
den allmänna VA-anläggningen. 
 
Dagvatten gata (Dg): dag- och dräneringsvatten som leds bort från allmänna platser till 
den allmänna VA-anläggningen. 
 
Servisavgift: en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df. 
 
Förbindelsepunktsavgift: en avgift avseende upprättande av varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och Df. 
 
Tomtyteavgift: en avgift per m² Tomtyta. 
 
Bostadsenhetsavgift: en avgift per Bostadsenhet 
 
Avgift för Dagvatten utan att förbindelsepunkt är upprättad: en avgift för anordnandet 
av anläggning för bortledande av Df, som endast tas ut om bortledande av dagvatten 
sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats. 
 
Dagvattenavgift: en årlig avgift per m2 Tomtyta för hantering av dag- och 
dräneringsvatten. 
 
Grundavgift (brukningsavgifter): en årlig fast avgift som utgår per fastighet eller 
mätställe. 



§62/22 Brukningstaxa för VA-taxa 2023 - KS 2022/249-3 Brukningstaxa för VA-taxa 2023 : Förslag till VA-taxa 2023

 

 

4 

 

 

§ 1 

För att täcka nödvändiga kostnader för Lindesbergs kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Den som jämställs som fastighetsägare enligt 2 och 4 §§ lagen (2006:412) om allmänna 
vattentjänster (LAV) är också avgiftsskyldig. För ändamålet Dg är även den 
avgiftsskyldig som ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, 
om förutsättningarna i 27 § i LAV är uppfyllda. 

§ 2 

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

§ 3 

I dessa taxeföreskrifter avses med   

Småhusfastighet: fastighet som är bebyggd eller avsedd att bebyggas med ett en- eller 
tvåfamiljshus. 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål, och som inte jämställs med 
Småhusfastighet. Med Bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller 
huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa 
andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Den 
huvudsakliga verksamheten bedrivs inomhus. 

Exempel på sådana byggnader är:  

Kontor  Shoppingcentrum  Serverhallar  
Butiker  Utställningslokaler  Sporthallar 
Hotell  Restauranger  Lagerbyggnader 
Industri Skola Sjukvårdslokal   

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte 
enligt ovan jämställs med Bostadsfastighet. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs 
utomhus. 

Exempel på sådan fastighet är: 

Hamn   Virkesupplag 
Fordonsuppställningsplats   Obemannad bensinstation 
Biltvätt med skärmtak  Kyrkogård 
Återvinningsstationer  Idrottsplats 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte 
ännu bebyggts. 

Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en 
enhet. I fråga om sådana utrymmen i Bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, 
där begreppet bostadsenhet inte är tillämpligt, räknas varje påbörjat 150-tal m² 
bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som en bostadsenhet. 
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Små bostadsenheter: för ett eller flera utrymmen i byggnad, som i upplåtelsehänseende 
bildar en enhet, men där nyttan inte kan anses vara samma per bostadsenhet som för 
andra fastigheter, och som är max 25 m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 
21054:2020, ska en sådan enhet räknas som 50% av en bostadsenhet. Exempel på 
bostadsenheter med mindre nytta än andra bostadsenheter är studentrum, 
äldreboende eller komplementbyggnad med delat kök. 

Lagerbyggnader: byggnader, som till den större delen används som lagerutrymme, där 
endast anställda eller annan arbetskraft har tillträde, räknas varje påbörjat 225-tal m² 
bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som en bostadsenhet. Hela 
lagerbyggnaden eller delar av lagerbyggnaden kan vara antingen uppvärmd eller 
ouppvärmd. 

Samfällighet: en grupp fastigheter som genom förrättning hos lantmäteriet, med stöd av 
anläggningslagen (1973:1149), har bildat en samfällighet. Anläggningen tillhör 
fastigheterna gemensamt och delägandet följer fastigheten. I detta taxeförslag gäller 
begreppet samfällighet enbart samfälligheter för VA-frågor. 

Tomtyta: Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, 
nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid 
tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i 
proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) 
redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark 
som i övrigt motsvarar sådan mark. 

§ 4 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvatten Ja Ja 

Df, dag- och/eller dräneringsvatten från fastighet Ja Ja 

Dg, dag- och/eller dräneringsvatten från Allmän 

platsmark 
Ja Ja 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när 
huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat 
fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och 
fastighetsägaren informerats om detta. 

För att avgiftsskyldighet ska uppstå ska kraven i 24 § LAV vara uppfyllda. 

4.3  Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av 
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren enligt 26 § LAV, eller den som enligt 27 § 
LAV ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, informerats om 
detta. 
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4.4 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 
avgiftsskyldighet inträder.  
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Anläggningsavgifter (§§ 5–12) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är angivna i svenska kronor och belagda med 
lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5  

5.1 Anläggningsavgift ska betalas för Småhusfastighet, Bostadsfastighet och därmed 
jämställd 

Avgift utgår per fastighet med: 

a) Servisavgift  

 En ledning 34 160,70 

 Två ledningar 41 480,85 

 Tre ledningar 48 801,00 

  V S Df Dg Total avgift 

b) 
Förbindelse-

punktsavgift 
12 883,50 21 472,50 8 589,00  42 945,00 

c) Tomtyteavgift 12,72  21,20 4,24 4,24 42,40 

d) 
Bostadsenhets-

avgift 
9 516,30 15 860,50  6 344,20 31 721,00 

e)* 

Avgift för Dag-

vatten utan att 

förbindelsepunkt 

är upprättad 

  15 909,00  15 909,00 

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1a) och b). I det fall avgift 
enligt 5.1 e) tas ut, reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) med delen Df, eftersom 
servisledning och förbindelsepunkt inte lagts eller upprättats. 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 
5.1 a) lika mellan fastigheterna. Exempel på sådana fastigheter är fastigheter som ingår 
i en Samfällighet. För fastigheter som tillhör Samfällighet reduceras 
Förbindelsepunktsavgiften enligt 5.1 b) med 25%. 

Om servisledningar för olika vattentjänster anläggs vid olika tillfällen i tid, på grund av 
att verksamhetsområdet inte omfattat en eller flera vattentjänster vid första 
anslutningstillfället, har huvudmannen rätt att ta ut Servisavgift för en eller två 
ledningar enligt 5.1 a) och 6.1 a). Samma princip gäller om avgiftsskyldighet för en eller 
flera vattentjänster uppkommer vid senare tillfälle än första anslutningstillfället och 
det medför att nya servisledningar behöver anläggas.  

Vid beräkning av Servisavgiften tas inte hänsyn till om det finns en eller två serviser 
anlagda sedan tidigare. Om servisledningar anläggs vid olika tillfällen eller 
avgiftsskyldighet uppkommer vid senare tillfälle debiteras 70% eller mer av full 
Servisavgift vid olika tillfällen, vilket innebär att den totala Servisavgiften kommer att 
uppgå till mer än 100%. Oavsett om total Servisavgift överstiger 100% över tid får inte 
tomtytebegränsningsberäkningar utgå från mer än 100% av Servisavgiften. 
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5.3 Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av 
avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, 
summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e). 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) 
i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som 
föreskrivs i 8.2. 

5.4 Antalet Bostadsenheter bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, 
eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 

5.5 Om ytterligare servisledningar dras fram och ytterligare förbindelsepunkter 
upprättas, ska avgifter betalas enligt 5.1 a) och b). 

5.6 Om en fastighets Tomtyta ökar ska avgift betalas enligt 5.1 c) för sådan 
tillkommande Tomtyta som kommer från fastighet för vilken Tomtyteavgift inte 
tidigare ska anses ha betalats. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande Tomtyta ska begränsningsregeln i 5.3 iakttas. 

5.7 Om till- eller ombyggnad sker, ytterligare byggnad uppförs eller om riven 
bebyggelse ersätts på fastighet, ska avgift enligt 5.1 d) betalas för varje tillkommande 
Bostadsenhet. 

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats, ska avgift betalas enligt 5.1 e). 

§ 6  

6.1 Anläggningsavgift ska betalas för Annan fastighet. 

Avgift utgår per fastighet med: 

a) Servisavgift  

 En ledning 34 160,70 

 Två ledningar 41 480,85 

 Tre ledningar 48 801,00 

  V S Df Dg Total avgift 

b) 
Förbindelse-

punktsavgift 
12 883,50 21 472,50 8 589,00  42 945,00 

c) Tomtyteavgift 18,75 31,25 6,25 6,25 62,50 

d)* 

Avgift för Dag-

vatten utan att 

förbindelsepunkt 

är upprättad 

  15 909,00  15 909,00 

*Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift 
enligt 6.1 d) tas ut, reduceras avgift enligt 6.1 a) och b) med delen Df, eftersom 
servisledning och förbindelsepunkt inte lagts eller upprättats. 
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6.2  Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter 
enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. 

För fastigheter som tillhör Samfällighet reduceras Förbindelsepunktsavgiften enligt 
6.1 b) med 25%. 

6.3 Om godtagbar säkerhet ställs, kan huvudmannen medge anstånd med betalning av 
Tomtyteavgift för viss andel av fastighets areal som motsvarar markyta som tillsvidare 
inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten, upphör anståndsmedgivandet att gälla 
och resterande Tomtyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) från den dag 
anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 
6 § räntelagen. 

6.4 Om ytterligare servisledningar dras fram och ytterligare förbindelsepunkter 
upprättas ska avgifter betalas enligt 6.1 a) och b).  

6.5 Om en fastighets Tomtyta ökar, ska avgift betalas enligt 6.1 c) för sådan 
tillkommande Tomtyta för vilken Tomtyteavgift inte förut kan anses ha betalats. 

6.6 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättas, ska avgift betalas enligt 6.1 d). 

§ 7   

7.1 Anläggningsavgift ska betalas för Obebyggd fastighet  

Avgift utgår per fastighet för varje vattentjänst som avgiftsskyldighet föreligger för 
med: 

  
Småhusfastighet och 

Bostadsfastighet 
 Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 30% 

Förbindesepunkts-

avgift 
5.1 b) 100% 6.1 b) 100% 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100% 6.1 c) 70% 

Bostadsenhetsavgift 5.1 d) 0%   

Avgift för Dagvatten 

utan att 

förbindelsepunkt är 

upprättad 

5.1 e) 100% 6.1 d) 100% 

*Avgift enligt 5.1 e) och 6.1 d) tas inte ut om avgift för Df enligt 5.1 a) och b) samt 6.1 a) 
och b) tas ut. I det fall avgift enligt 5.1 e) eller 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) 
och b) samt 6.1 a) och 6.1 b) med delen Df. 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst. 
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Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 
5.1 a) och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men 
förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), 
jfr 5.3 andra stycket. 

7.2 Bebyggs Obebyggd fastighet ska resterande avgifter betalas enligt följande: 

  
Småhusfastighet och 

Bostadsfastighet 
 Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30% 

Bostadsenhetsavgift 5.1 d) 100%   

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst.  

*Bebyggs Småhusfastighet och Bostadsfastighet tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) om 
föreskriften i 5.3 andra stycket medger detta. 

§ 8 

8.1 Om avgiftsskyldighet inträder för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare 
förelegat, ska tillkommande avgifter betalas enligt §§ 5-7. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna 
för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 procent av avgiften 
enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och 
avgifterna därmed blivit högre. 

8.2 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga 
servisledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt §§ 5-7, en etableringsavgift 
betalas om 24 400,50 kr.  Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens 
merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga 
servisledningar. 

§ 9 

Den som svarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala 
anläggningsavgift. 

 Avgift 

En avgift per m² Allmän platsmark för bortledning av dagvatten 87,00 

§ 10 

Om huvudmannens kostnad för att förse en viss eller vissa fastigheter med vatten och/ 
eller avlopp avviker i beaktansvärd omfattning från normal genomsnittlig kostnad för 
fastigheter inom verksamhetsområdet i övrigt, ska avgifter utgå enligt särskilt antagen 
särtaxa. 

Om det inte är skäligt att beräkna avgift enligt §§ 5–7 för viss fastighet, får 
huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig 
om avgiftens storlek. 
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§ 11 

11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning. 

11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta 
betalas enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

11.3 Enligt 36 § LAV ska en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en 
viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till 
fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så 
begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska betalas enligt 5 § räntelagen på varje del 
av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första 
inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska 
betalas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska betalas enligt 11.2. 

11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett 
ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av Tomtyta – 
inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att 
omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar 
fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 11.2 ut för tiden från 
det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess 
tilläggsavgiften betalas. 

§ 12 

12.1 Om en fastighetsägare har ansökt om att ledningar ska utföras på annat sätt eller 
förses med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, och 
huvudmannen godkänner det, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för 
överenskomna kostnader. 

12.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska läggas i stället för redan 
befintlig och huvudmannen godkänner det, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels 
den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn 
till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare 
servisledningens allmänna del. 

12.3 Om huvudmannen anser att ny servisledning ska läggas i stället för och med annat 
läge än redan befintlig servisledning, är huvudmannen skyldig att ersätta 
fastighetsägaren för kostnaden för fastighetens del av den nya servisledningen och dess 
inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare 
servisledningens ålder och skick. 
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Brukningsavgifter (§§ 13–20) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är angivna i svenska kronor och belagda med 
lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 13 

13.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  V S Df Dg Total avgift 

 En Grundavgift per år      

a1) Småhusfastighet      

 För fastigheter där 

mätning inte sker 
2 106,00 3 159,00   5 265,00 

 1 st qn 2,5 m³/h 2 106,00 3 159,00   5 265,00 

       

a2) Bostadsfastighet 
och därmed 
jämställd fastighet 
samt annan 
fastighet 

     

 För fastighet där 

mätning inte sker 
6 108,00 9 161,00   15 269,00 

 1 st qn 2,5 m³/h 6 108,00 9 161,00   15 269,00 

 2 st qn 2,5 m³/h 12 215,00 18 323,00   30 538,00 

 3 st qn 2,5 m³/h 18 323,00 27 484,00   45 807,00 

 4 st qn 2,5 m³/h 24 430,00 36 646,00   61 076,00 

 1 st qn 6 m³/h 15 880,00 23 819,00   39 699,00 

 2 st qn 6 m³/h 31 759,00 47 639,00   79 398,00 

 3 st qn 6 m³/h 47 639,00 71 458,00   119 097,00 

 4 st qn 6 m³/h 63 518,00 95 278,00   158 796,00 

 1 st qn 10 m³/h 41 287,00 61 930,00   103 217,00 

 2 st qn 10 m³/h 82 574,00 123 860,00   206 434,00 

 3 st qn 10 m³/h 123 860,00 185 791,00   309 651,00 

 4 st qn 10 m³/h 165 147,00 247 721,00   412 868,00 

 1 st 50-80 mm 148 632,00 222 949,00   371 581,00 

 1 st ≥ 100 mm 535 077,00 802 615,00   1 337 692,00 

b) En avgift per m³ 

levererat vatten 
12,60 18,90   31,50 
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13.2 För fastighet som ingår i en Samfällighet och där huvudmannen satt upp mätare i 
varje fastighet reduceras Grundavgiften enligt 13 a1) och a2)med 25%. 

13.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till 
fastigheten. Har huvudmannen bestämt att vattenförbrukningen för bebyggd fastighet 
tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas avgift enligt 13.1 b) ut efter en 
antagen förbrukning om 150 m³/Bostadsenhet och år i permanentbostad och med 
125 m³/Bostadsenhet och år för fritidsbostad. 

13.4 Brukningsavgift för byggvatten ska betalas enligt 13.1 b). Om mätning inte sker, 
antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m³ per Bostadsenhet. 

13.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) och/eller extra servis (extra 
servis utöver första servisen för vattentjänsten) ska en årlig avgift betalas med ett 
belopp motsvarande 100 % av Grundavgiften enligt 13.1 a1) och a2). Beloppet 
avrundas till närmaste hela kronor. 

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

13.6 Om mätaren antas visa en annan förbrukning än den verkliga, ska huvudmannen 
låta undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om 
fastighetsägaren begär det.  

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 
2007:2. 

Om mätfelets storlek inte kan bestämmas, eller om mätaren inte har fungerat, får 
huvudmannen uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning 
eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan 
hos mark- och miljödomstolen.  

13.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren godkänns, 
ska fastighetsägaren betala de undersökningskostnader huvudmannen har haft för 
prövningen av mätaren i enlighet med reglerna i § 17. 

§ 14 

Den som ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala 
brukningsavgift. 

 Avgift 

En avgift per m² Allmän platsmark för bortledning av dagvatten 0,00 

§ 15 

Om avloppsnätet tillförs större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 
vattenmängd eller om inte hela den levererade vattenmängden avleds till avloppsnätet, 
ska fastighetsägaren betala avgift för spillvatten efter den mängd spillvatten som avleds 
till avloppsnätet. 
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Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits 
mellan huvudmannen och fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund 
än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och 
spillvatten är avsevärd. 

§ 16 

Brukningsavgift ska betalas för Obebyggd fastighet. 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 
Grundvgiften. Följande avgifter ska därvid betalas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg Total avgift 

 En Grundavgift per år      

13,1 a1) Småhusfastighet 2 106,00 3 159,00   5 265,00 

       

13,1 a2) Bostadsfastighet och 
därmed jämställd 
fastighet samt 
annan fastighet 

6 108,00 9 161,00   15 269,00 

§ 17 

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av 
att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats 
eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: 

 Avgift 

Nedtagning av vattenmätare 791,00 

Uppsättning av vattenmätare 791,00 

Avstängning av vattentillförsel 791,00 

Påsläpp av vattentillförsel 791,00 

Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare 1 580,00 

Undersökning av vattenmätare 918,00 

Länsning av vattenmätarbrunn 791,00 

Förgäves besök 791,00 

Extra mätaravgift för pulsmätare 

qn 2,5 

qn 6 

qn 10 

 

1 729,00 

2 395,00 

2 689,00 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid 
debiteras ett tillägg om 100 % av ovan angivna belopp. 
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§ 18 

Om huvudmannens kostnad för att förse en viss eller vissa fastigheter med vatten och 
avlopp, i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 
verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå 
enligt särskilt antagen särtaxa. 

Om det inte är skäligt att beräkna avgift enligt §§ 13–16 för viss fastighet får 
huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig 
om avgiftens storlek. 

§ 19 

Avgift enligt 13.1 a1) och a2) , debiteras i efterskott per månad, kvartal, enligt beslut av 
huvudmannen. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning 
förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 13 
och 15. 

Om debiterat belopp inte betalas inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta 
betalas på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett. 

Om huvudmannen har beslutat att mätaravläsning inte ska ske inför för varje 
debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. 
Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en 
gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran 
med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

§ 20 

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller 
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende, eller har i övrigt 
särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 

TAXANS INFÖRANDE 

§ 21 

Denna taxa träder i kraft 2023-01-01. De brukningsavgifter enligt 13.1, 13.3 och 13.7 
samt § 15, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i 
fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter 
den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

* * * 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning 
och tolkning av denna taxa prövas av mark- och miljödomstolen enligt 53 § lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster. 
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Nya investeringar Lindesberg             

Belopp i tkr             Bilaga 2 

               

Nya investeringar 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Reservvattenledning 5 300                           

Frövi Industriområde -18 300                           

Torphyttan 6 500 -1 000                         

Ånäs 3 000 -1 200                         

Kristinavägen 3 000 6 000                         

Avloppsreningsverk Lindesberg 103 500 103 500                         

Vattentorn Hagaberg     10 000                       

Ledningsarbeten bl.a ökning av 
utbytestakten på befintligt 
ledningsnät och reparationer 
och underhåll av befintliga VA-
anläggningar 

14 000 14 000 14 000 18 200 18 200 20 300 20 300 22 300 22 300 24 400 24 400 26 400 26 400 28 500 

*) Negativa belopp är förväntade anläggningsavgifter             
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Brukningsavgifter för Typhus A (villa med en förbrukning på 150 m3/år) Lindesberg Bilaga 3 

                

Höjning % 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Fast avg   15% 15% 15% 5% 6% 4% 4% 5% 5% 5% 4% 5% 6% 7% 

Rörlig avg   15% 15% 15% 5% 6% 4% 4% 5% 5% 5% 4% 5% 6% 7% 

                

Fast avg 4 417 5 080 5 841 6 718 7 054 7 477 7 776 8 087 8 491 8 916 9 362 9 736 10 223 10 836 11 595 

Rörlig avg 4 215 4 847 5 574 6 410 6 731 7 135 7 420 7 717 8 103 8 508 8 933 9 291 9 755 10 341 11 065 

Total avg/år inkl moms 8 632 9 927 11 416 13 128 13 785 14 612 15 196 15 804 16 594 17 424 18 295 19 027 19 978 21 177 22 659 

                

Höjn i kr inkl moms   1 295 1 489 1 712 656 827 584 608 790 830 871 732 951 1 199 1 482 

                

                
OBS! Avgifterna är framräknade under förutsättning att det blir samma procentuella höjning på alla taxor och samma fördelning mellan fast och rörlig avgift. 
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Brukningsavgifter för Typhus A (villa med en förbrukning på  150 m3/år) Lindesberg 

Uppgifter från Svenskt Vatten        Bilaga 4 

             

År Lindesberg Laholm Avesta Kristinehamn Lomma Hällefors 

2022 8 632 6% 6 525 0% 6 650 6% 7 390 3% 7 557 7% 7 704 0% 

2021 8 170 14% 6 525 0% 6 250 7% 7 205 0% 7 057 2% 7 704 2% 

2020 7 141 9% 6 525 0% 5 845 7% 7 177 11% 6 888 9% 7 544 1% 

2019 6 564 5% 6 525 0% 5 450 3% 6 492 0% 6 322 8% 7 490 3% 

2018 6 222 5% 6 525 5% 5 290 7% 6 492 0% 5 877 0% 7 286 1% 

             

             

År Staffanstorp Mariestad Ljusnarsberg Ulricehamn Kiruna Nora 

2022 7 934 6% 8 301 3% 8 683 8% 10 088 4% 10 297 3% 10 510 17% 

2021 7 505 0% 8 062 4% 8 043 8% 9 718 3% 9 997 14% 9 006 19% 

2020 7 505 0% 7 753 4% 7 439 0% 9 458 3% 8 769 7% 7 552 8% 

2019 7 505 3% 7 455 5% 7 439 5% 9 172 3% 8 195 7% 6 991 3% 

2018 7 286 0% 7 131 3% 7 052 4% 8 900 3% 7 658 6% 6 800 0% 
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Brukningsavgifter för Typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter och en förbrukning på  2 000 m3/år) 
Lindesberg 
Uppgifter från Svenskt Vatten        Bilaga 5 

             

År Lindesberg Staffanstorp Avesta Kristinehamn Mariestad Laholm 

2022 81 818 5% 49 198 -3% 50 300 9% 59 884 3% 67 898 3% 69 860 0% 

2021 78 122 21% 50 593 0% 46 125 4% 58 230 0% 65 955 4% 69 860 0% 

2020 64 772 11% 50 593 0% 44 360 8% 57 992 5% 63 419 4% 69 860 0% 

2019 58 360 7% 50 593 3% 41 225 3% 55 002 0% 60 975 5% 69 860 0% 

2018 54 712 6% 49 117 0% 40 065 8% 55 002 0% 58 315 3% 69 860 6% 

             

             

År Hällefors Lomma Ulricehamn Ljusnarsberg Nora Kiruna 

2022 76 324 0% 78 660 7% 81 900 3% 84 148 8% 100 622 15% 102 403 3% 

2021 76 324 8% 73 604 3% 79 200 3% 78 176 15% 87 152 26% 99 419 14% 

2020 70 810 1% 71 766 9% 76 850 3% 68 116 1% 69 034 11% 87 205 7% 

2019 70 218 2% 65 699 8% 74 724 3% 67 756 9% 62 420 6% 81 500 7% 

2018 68 640 1% 61 104 0% 72 500 3% 62 384 5% 58 974 0% 76 156 6% 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §158/22   Dnr: KS 2022/249 

 

Brukningstaxa för VA-taxa 2023 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Anta Svenskt Vattens nya normalförslag till VA-taxans 
utformning samt förslag till brukningstaxa för VA 2023. 

Ärendebeskrivning 

Grunduppdraget för VA-huvudmannen är att arbeta för ett friskt 
dricksvatten, rena sjöar samt säkerställa människors tillgång till 
långsiktiga hållbara vattentjänster.  

Detta sker i, av kommunfullmäktige, fastställda 
verksamhetsområden.  

I och med detta ska VA-verksamheten: 

 Leverera dricksvatten av god kvalitet (regleras i 
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten) till 
fastigheter inom fastställda verksamhetsområden. 

 Ta emot och rena spill- och avloppsvatten från 
fastigheter, inom fastställda verksamhetsområden, och 
avleda till recipient (recipient avser de vattendrag där 
renat avloppsvatten släpps). 

 Ta emot och avleda dagvatten från fastigheter samt 
gatumark och allmän platsmark inom fastställda 
verksamhetsområden. 

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får 
kommunen meddela föreskrifter om taxa. I taxan ska avgifternas 
belopp och hur avgifterna beräknas framgå. 

Svenskt Vatten har tagit fram ett nytt normalförslag för VA-
taxans utformning.  

Förslaget till VA-taxa 2023 är baserad på detta normalförslag 
vilket innebär ett antal större och mindre förändringar.  

De mer principiellt viktiga förändringarna i korthet är: 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 Svenskt Vatten rekommenderar kommunerna att följa 
samma grundstruktur. Genom att följa ett nationellt 
genomarbetat normalförslag minskar risken för 
oklarheter i tolkning och tillämpning. 

 Fasta avgiften i Brukningstaxan ersätts med Grundavgift. 
Fast avgift är ett missvisande begrepp då även andra 
parametrar är fasta avgifter i bemärkelsen att de är 
oberoende av vattenförbrukningen. 

 Språkliga förändringar där en rak ordföljd eftersträvas så 
långt det är möjligt.  

Sedan 2013 har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen använt 
sig av en arbetsform för att ha en långsiktig ekonomisk 
planering. 

Syftet är att kunna planera en jämn taxeutvecklingsplan och att 
ha en bra översikt mot kommunen när det gäller nya 
investeringar.  

I årets prognos har vi tagit extra hänsyn till, nytt avtal för 
kemikalier, utökat provtagningsprogram, ökade kostnader för 
slam samt ökade kostnader för år 2023 med: 

 Elpriser 38 %. 

 Material 15 %. 

 Entreprenadkostnader 9 %. 

Övriga parametrar i prognosen är: 

 8 st nytillkomna abonnenter, varav 1 st är 
flerfamiljshus/verksamhet. 

 Minskad förbrukning med 1 % per år under perioden 
2023–2025. 

 Kostnadsökning med: 

o 4% på övriga drift-och underhållskostnader. 

o 3,4% på personalkostnader. 

 Ränta för: 

o Nytillkomna investeringar (bilaga 2) med 1,25% 
enligt SKR. 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

o Befintliga investeringar med 1,25% enligt SKR. 

 Inflation 3,4% enligt Konjunkturinstitutet. 

 Tillkommande tjänster från och med 2023 (fördelade 
enligt fördelningsnyckel): 

o VA-utredare. 

o VA-ingenjör. 

o Arbetsledare. 

Prognosen visar en höjning med 15% för 2023. (bilaga 1)  

Beräknat resultat för VA-fonden under prognostiden redovisas i 
bilaga 1.  

I förslaget arbetar förbundet vidare med att justera enskilda 
taxor för att få så rättvis taxa som möjligt.  

Brukningstaxan innebär en höjning på både de fasta och rörliga 
avgifterna. Den fasta avgiften har en högre procentuell höjning 
än den rörliga avgiften.  

Prisförslag: 

 En normalvilla enligt Svenskt Vatten (typhus A) som 
förbrukar 150 m3/år får en ökning från 8 632 kr/år till 9 
990 kr/år (+ 1 358 kr/år). 

 En villa i Lindesberg har en medelförbrukning på ca 105 
m3/år, får en ökning från 7 227 kr/år till 8 415 kr/år (+ 1 
188 kr/år). 

 Ett flerbostadshus enligt Svenskt Vatten (typhus B) med 
15 lägenheter som förbrukar 2 000 m3/ år får en ökning 
från 81 818 kr/år till 93 538 kr/år (+ 11 720 kr/år). 

Alla priser är inklusive moms. 

§17, övriga avgifter ex, avstängning av vattentillförsel, 
förgävesbesök mm, föreslås höjas med 5%. 

Enligt prognosen för 2023 kommer taxehöjningen inte att täcka 
kostnaderna. Beräknat underskott kommer att tas ur fonden. 

Förslag till beslut 

Direktionen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-11-15  
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 Anta Svenskt Vattens nya normalförslag till VA-taxans 
utformning samt förslag till brukningstaxa för VA 2023. 

_______ 
 

För kännedom:  

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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    KS 2022/248 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 46 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen (beredande) 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 

Avfallstaxa 2023 

Förslag till beslut 

Direktionen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

 Anta förslag till Avfallstaxa 2023. 

Ärendebeskrivning 

Enligt miljöbalken (1998:802 27 kap) får kommunen meddela föreskrifter om 
att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande 
av avfall. 

Förslaget innebär en höjning av taxan för avfall hämtningen med 11 % på 
intäktsramen pga. reglering av underskott i avfallsfonden, abonnemangsbyten 
till billigare alternativ, indexhöjning av entreprenörspriser och utökning av 
tjänst vid återvinningscentralen.  

Taxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll, lägenhet eller 
verksamhet samt en rörlig avgift som påverkas av abonnemangsval, antal 
behållare, behållarvolym, hämtningsfrekvens, dragväg med mera.  

Den fasta avgiften ska finansiera bland annat återvinningscentraler, 
avfallsplanering, farligt avfall, information och servicecenter.  

I förslaget är den fasta avgiften oförändrad. 

Den rörliga avgiften för hämtning av matavfall sänks och avgiften för 
hämtning av restavfall får varierande förändringar beroende på avfallstyp, 
kärlstorlek och hämtningsfrekvens. 

Regleringen på den rörliga avgiften görs för att följa inriktningsmål 2 och dess 
åtgärder i avfallsplanen vilket bl.a. innebär att insamlingen av det matavfall 
som uppstår behöver öka så att både energi och växtnäring tas tillvara. 

Förslaget innebär att: 

 Årsavgiften för en villa med ett 140 I kärl och hämtning varannan 
vecka av matavfall/restavfall inkl. en fast avgift, höjs från 1 808 kr/år 
till 1 941 kr/år (+ 133 kr/år) 

 Årsavgiften för en villa med ett 140 I kärl och hämtning varannan 
vecka av blandat avfall inkl. en fast avgift, höjs från 3 438 kr/år till 4 
075 kr/år (+ 637 kr/år) 

 Årsavgiften för ett flerfamiljshus (enligt Nils Holgersson*) med 
hämtning av matavfall/restavfall höjs från 19 884 kr/år till 22 014 
kr/år (+2 130 kr/år) 
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 Årsavgiften för ett flerfamiljshus (enligt Nils Holgersson*) med 
hämtning av blandat avfall höjs från 46 812 kr/år till 56 190 kr/år (+9 
378 kr/år) 

 Tilläggsavgiften för kärltvätt höjs från 200 kr/kärl till 225 kr/kärl (+25 
kr/kärl) 

Kostnaden för tömning av enskilt avlopp inkl. 4 m3 och 20 meter slang, 
kommer att öka på grund av höjda mottagningsavgifter och beräknad 
indexhöjning av entreprenörspriser. 

Förslaget innebär att: 

 Avgifter för tömning av enskilt avlopp inkl. 4 m3 och 20 meter slang 
höjs från 1 334 kr/tömning till 1 447 kr/tömning (+113 kr/tömning) 

Alla priser redovisas inkl. moms. 

*(Sedan 1996, dvs. för 26:e året, ger Nils Holgersson-gruppen, med 
representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, 
Riksbyggen och SABO, ut rapporten "Fastigheten Nils Holgerssons underbara 
resa genom Sverige". Här redovisas fakta om prisnivåer och prisskillnader 
som finns mellan olika kommuner för sophämtning, VA, el och fjärrvärme) 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Bilagor: 

Protokollsutdrag Direktion §106 SBB2022-810 
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Förslag till 

Lindesbergs kommuns 

taxa för kommunalt 
avfall 

 

 

Gäller från och med 2023-01-01 
 

 

För kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet 

 

 

 

 

 

 

Antagen av kommunfullmäktige 2022-XX-XX 
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INLEDNING 
Avfallstaxan är den del av kommunens renhållningsordning som beskriver de 
kostnader som tas ut i samband med insamling av avfall från hushåll, kommunalt 
avfall. I avgiften ingår insamling, bortforsling och omhändertagande av avfallet. 

Taxan grundar sig på avgiftsprinciperna i Miljöbalken, kap. 27 Avgifter. Taxan är 
miljöstyrande och uppmuntrar till en bättre sortering och därmed högre återvinning 
och minskade avfallsmängder. 

Fast avgift. 

Avgiften tas ut per hushåll, lägenhet eller verksamhet inom fastigheten. Den kostnad 
som uppstår i samband med återvinningscentral, avfallsplanering, administration, 
servicecenter, farligt avfall, fakturering, avfallsförebyggande åtgärder, 
återanvändning m.m. tas ut som fast avgift. 

Rörlig avgift. 

Avgiften grundar sig på de val som fastighetsinnehavaren gör gällande antal och 
storlek på kärl samt hämtningsfrekvens. 

Lagstadgad mervärdesskatt ingår i de i taxan angivna beloppen. Avgiften avser 

årspris i kronor, om inget annat anges. 

ADMINISTRATIVA REGLER 
Fastighetsinnehavare har skyldighet att anlita kommunen eller av kommunen 
utsedd entreprenör och skall betala avgifter enligt denna taxa. Med 
fastighetsinnehavare avses den som äger en fastighet eller den som enligt 1 kap 5§ 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

Avfallstaxans avgifter ska betalas till kommunen. Avgift tas ut enligt fastställd taxa. 
Betalningsskyldighet vid abonnemang föreligger även då avfall inte finns att hämta. 

Avgifterna ska betalas enligt det debiteringsintervall som kommunen har bestämt. 
Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen om avgiften inte är kommunen tillhanda 
senast fakturans förfallodag. 

Ändringar som påverkar beräkningen av avgiftens storlek, till exempel avfallsvolym, 
gångavstånd och hämtningsfrekvens ska omedelbart meddelas till kommunen.  

Kommunen tillhandahåller gröna kärl för blandat avfall och brännbart avfall samt 
bruna ventilerade kärl för matavfall. 

Avfallstaxan är miljöstyrande och ska styra mot målen i avfallsplanen och i 
renhållningsordningen. Miljöbalken 27 kap 5§ ger kommunen möjlighet att ta ut 
avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas. 

För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller 
där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får kommunen besluta 
om särskilda avgifter i enlighet med grunderna för denna avfallstaxa och de grunder 
som anges i 27 kap 5§ miljöbalken. 
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VAL AV ABONNEMANG  

Fastighetsinnehavare får välja något av följande abonnemang: 

 

HÄMTNING AV MATAVFALL 

Abonnenten sorterar ut sitt matavfall som körs till central behandlingsanläggning och blir 
biogas och biogödsel. Restavfallet blir en ren brännbar fraktion. 

 

HEMKOMPOSTERING 

Abonnenten sorterar ut sitt matavfall och lägger det i en egen kompost. Resten hämtas som 
restavfall och körs till förbränning. Komposten måste vara sluten, skadedjurssäker och ska 
användas under hela hämtningsperioden. 

 

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL 

Abonnenten sorterar inte ut sitt matavfall utan lämnar matavfall och restavfall i samma kärl. 
Allt körs till förbränning. 

 

Utsortering av farligt avfall, ej brännbart avfall, förpackningar och returpapper ska 
ske oavsett val av abonnemang. 
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VILLA, helårsabonnemang (1-2 hushåll) 

Fast avgift 890 per hushåll 

Rörlig avgift 
Pris per kärl, beroende på storlek, abonnemangstyp och 
hämtningsfrekvens 

 

HÄMTNING AV MATAVFALL 

Matavfall, kärlvolym  140 L    

Varannan vecka  287    

Restavfall, kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L* 

Varannan vecka  764 1 310 2 020 3 441 

Var 4:e vecka  443    
 

HEMKOMPOSTERING 

Restavfall, kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L* 

Varannan vecka  764 1 310 2 020 3 441 

Var 4:e vecka  443    
 

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL 

Kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L* 

Varannan vecka  3 185 5 460 8 418 14 339 

* Hämtning beviljas av kommunen. 

Ex. Hämtning av matavfall varannan vecka med ett 140 l kärl för restavfall 
890+287+764 = 1 941 kr/år 
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FRITIDSHUS, hämtning vecka 18-41  

Fast avgift 710 per hushåll 

Rörlig avgift 
Pris per kärl, beroende på storlek, abonnemangstyp och 
hämtningsfrekvens 

 

HÄMTNING AV MATAVFALL 

Matavfall, kärlvolym  140 L    

Varannan vecka  209    

Restavfall, kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L 

Varannan vecka  435 746 1 150 1 959 

Var 4:e vecka  252    
 

HEMKOMPOSTERING 

Restavfall, kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L 

Varannan vecka  435 746 1 150 1 959 

Var 4:e vecka  252    
 

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL 

Kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L 

Varannan vecka  1 940 3 326 5 128 8 736 

 
Ex. Hämtning av matavfall varannan vecka med ett 140 l kärl för restavfall 
710+209+435 = 1 354 kr/år 
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FLERBOSTADSHUS, helårsabonnemang  

Fast avgift* 620 per hushåll 

Rörlig avgift 

Matavfallskärl: pris per hushåll 

Övriga kärl pris: per kärl, beroende på storlek, abonnemangstyp 
och hämtningsfrekvens 

 

HÄMTNING AV MATAVFALL  

Matavfall, kärlvolym  140 L 240 L   

3 gånger/vecka  102 102   

2 gånger/vecka  102 102   

1 gång/vecka  102 102   

Varannan vecka  102    

Restavfall, kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L 

3 gånger/vecka     41 383 

2 gånger/vecka     24 606 

1 gång/vecka  1 905 3 265 5 034 8 575 

Varannan vecka  828 1 420 2 189 3 728 

Var 4:e vecka  480    
 

HEMKOMPOSTERING 

Restavfall, kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L 

1 gång/vecka   3 265 5 034 8 575 

Varannan vecka  828 1 420 2 189 3 728 

Var 4:e vecka  480    
 

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL 

Kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L 

2 gånger/vecka     103 157 

1 gång/vecka   13 688 21 103 35 949 

Varannan vecka  3 472 5 951 9 175 15 630 

Hämtning tätare än varannan vecka beviljas av kommunen. 

* Avgiften inkluderar inte grovavfall som verksamhet lämnar vid återvinningscentral. För 
sådant avfall tillkommer avgift enligt sidan 12 i denna taxa. 
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FLERBOSTADSHUS, markbehållare, helårsabonnemang 

Fast avgift* 620 per hushåll 

Rörlig avgift 
Pris per markbehållare, beroende på abonnemangstyp och 
hämtningsfrekvens 

 

HÄMTNING AV MATAVFALL 

Matavfall  0-5000 L    

2 gånger/vecka  137 612    

1 gång/vecka  47 956    

Restavfall, kärlvolym  0-5000 L    

2 gånger/vecka  137 612    

1 gång/vecka  47 956     
 

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL 

Kärlvolym  0-5000 L    

2 gånger/vecka  576 914    

1 gång/vecka  201 046     

Markbehållare tillhandahålls av fastighetsägaren. 
Tömning av markbehållare beviljas av kommunen. 
* Avgiften inkluderar inte grovavfall som verksamhet lämnar vid återvinningscentral. För 
sådant avfall tillkommer avgift enligt sidan 12 i denna taxa. 
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VERKSAMHET, helårsabonnemang  

Fast avgift* 460 per verksamhet 

Rörlig avgift 
Pris per kärl, beroende på storlek, abonnemangstyp och 
hämtningfrekvens 

 

HÄMTNING AV MATAVFALL 

Matavfall, kärlvolym  140 L    

3 gånger/vecka  18 030    

2 gånger/vecka  10 721    

1 gång/vecka  3 736    

Varannan vecka  1 624    

Varannan vecka**  287    

Restavfall, kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L 

3 gånger/vecka     41 383 

2 gånger/vecka   9 369  24 606 

1 gång/vecka  1 905 3 265 5 034 8 575 

Varannan vecka  828 1 420 2 189 3 728 

Var 4:e vecka  480    
 

HEMKOMPOSTERING 

Restavfall, kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L 

1 gång/vecka   3 265 5 034 8 575 

Varannan vecka  828 1 420 2 189 3 728 

Var 4:e vecka  480    
 

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL 

Kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L 

2 gånger/vecka   39 443  103 157 

1 gång/vecka   13 688 21 103 35 949 

Varannan vecka  3 472 5 951 9 175 15 630 

Hämtning tätare än varannan vecka beviljas av kommunen. 

* Avgiften inkluderar inte grovavfall som verksamhet lämnar vid återvinningscentral. För 
sådant avfall tillkommer avgift enligt sidan 12 i denna taxa. 

** Gäller endast i kombination med 1 st 140 l kärl för brännbart avfall med hämtning 
varannan eller var 4:e vecka. 
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SLAMTÖMNINGSAVGIFTER 

Enskild avloppsanläggning töms enligt kommunens renhållningsföreskrift på slam 
minst en gång om året om inte dispens sökts för glesare hämtning. 

Tjänst 

Tömning enligt körturlista av brunn eller tank 

upp till 4 m³ och inkl 20 m slang (per tömning) 
1 447 

Tillägg för större volym (per m³) 313 

Tillägg för slangdragning (per meter) 23 

Tillägg för låst lock (per styck) 75 

Tillägg för akut extratömning inom 48 timmar (per tömning)* 1 417 

Tillägg för extra tömning, inom 7 dagar (per tömning) 703 

Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske (per tillfälle) 841 

Administrationsavgift vid byte av tömningsfrekvens (per tillfälle) 115 

Återfyllnad av slamavskiljare med vatten 0-4 kbm i samband med 
tömning (per tillfälle) 

1 000 

* Tömning utföres helgfri vardag. 
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TILLÄGGSAVGIFTER 

Tjänst 

Gångavståndstillägg enligt föreskrifter om avfallshantering 

(per meter)*  
7,50 

Felsorteringsavgift (per kärl) 145 

Tvätt av kärl (per kärl)** 225 

Abonnemangsbyte/byte av kärl/komplettering av kärl/ 

intagning av kärl (per tillfälle) 
115 

Administrationsavgift vid ansökan av uppehåll (per tillfälle)  155 

Extrasäck vid ordinarie tömnigstillfälle (per säck)  190 

Överfullt kärl (per kärl) 100 

Framkörningsavgift för tömning av kärl (per tillfälle) 625 

Framkörningsavgift för tömning av markbehållare (per hämtställe) 1 250 

Budad tömning av 140 l kärl inom 48 timmar (per kärl)*** 100 

Budad tömning av 240 l kärl inom 48 timmar (per kärl)*** 160 

Budad tömning av 370 l kärl inom 48 timmar (per kärl)*** 220 

Budad tömning av 660 l kärl inom 48 timmar (per kärl)*** 325 

Budad tömning av markbehållare 0-5000 l inom 48 timmar (per 
behållare)*** 

635 

Budning av latrinkärl som uppsamlats i engångsbehållare 

(per behållare) 

Behållare tillhandahålls av kommunen 

1 115 

* Avgift per meter/kärl och hämtningstillfälle enligt föreskrifter om avfallshantering §27. 

** Gäller verksamheter och flerbostadshus. Beviljas av av kommunen. 

*** Tömning utföres helgfri vardag. 
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 Protokollsutdrag 25 (46) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §159/22   Dnr: KS 2022/248 

 

Avfallstaxa 2023 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Anta förslag till Avfallstaxa 2023. 

Ärendebeskrivning 

Enligt miljöbalken (1998:802 27 kap) får kommunen meddela 
föreskrifter om att avgift ska betalas för insamling, transport, 
återvinning och bortskaffande av avfall. 

Förslaget innebär en höjning av taxan för avfall hämtningen med 
11 % på intäktsramen pga. reglering av underskott i 
avfallsfonden, abonnemangsbyten till billigare alternativ, 
indexhöjning av entreprenörspriser och utökning av tjänst vid 
återvinningscentralen.  

Taxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll, lägenhet 
eller verksamhet samt en rörlig avgift som påverkas av 
abonnemangsval, antal behållare, behållarvolym, 
hämtningsfrekvens, dragväg med mera.  

Den fasta avgiften ska finansiera bland annat 
återvinningscentraler, avfallsplanering, farligt avfall, 
information och servicecenter.  

I förslaget är den fasta avgiften oförändrad. 

Den rörliga avgiften för hämtning av matavfall sänks och 
avgiften för hämtning av restavfall får varierande förändringar 
beroende på avfallstyp, kärlstorlek och hämtningsfrekvens. 

Regleringen på den rörliga avgiften görs för att följa 
inriktningsmål 2 och dess åtgärder i avfallsplanen vilket bl.a. 
innebär att insamlingen av det matavfall som uppstår behöver 
öka så att både energi och växtnäring tas tillvara. 

Förslaget innebär att: 

 Årsavgiften för en villa med ett 140 I kärl och hämtning 
varannan vecka av matavfall/restavfall inkl. en fast avgift, 
höjs från 1 808 kr/år till 1 941 kr/år (+ 133 kr/år) 
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 Protokollsutdrag 26 (46) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 Årsavgiften för en villa med ett 140 I kärl och hämtning 
varannan vecka av blandat avfall inkl. en fast avgift, höjs 
från 3 438 kr/år till 4 075 kr/år (+ 637 kr/år) 

 Årsavgiften för ett flerfamiljshus (enligt Nils 
Holgersson*) med hämtning av matavfall/restavfall höjs 
från 19 884 kr/år till 22 014 kr/år (+2 130 kr/år) 

 Årsavgiften för ett flerfamiljshus (enligt Nils 
Holgersson*) med hämtning av blandat avfall höjs från 46 
812 kr/år till 56 190 kr/år (+9 378 kr/år) 

 Tilläggsavgiften för kärltvätt höjs från 200 kr/kärl till 
225 kr/kärl (+25 kr/kärl) 

Kostnaden för tömning av enskilt avlopp inkl. 4 m3 och 20 meter 
slang, kommer att öka på grund av höjda mottagningsavgifter 
och beräknad indexhöjning av entreprenörspriser. 

Förslaget innebär att: 

 Avgifter för tömning av enskilt avlopp inkl. 4 m3 och 20 
meter slang höjs från 1 334 kr/tömning till 1 447 
kr/tömning (+113 kr/tömning) 

Alla priser redovisas inkl. moms. 

*(Sedan 1996, dvs. för 26:e året, ger Nils Holgersson-gruppen, 
med representanter från HSB Riksförbund, 
Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO, ut 
rapporten "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom 
Sverige". Här redovisas fakta om prisnivåer och prisskillnader 
som finns mellan olika kommuner för sophämtning, VA, el och 
fjärrvärme) 

Förslag till beslut 

Direktionen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

 Anta förslag till Avfallstaxa 2023. 

_______ 
 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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 Protokollsutdrag 27 (46) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2022/247 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 46 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen (beredande) 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 

Mottagningsavgift vid återvinningscentral ÅVC Södra Måle 2023 

Förslag till beslut 

Direktionen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

 Anta förslag till mottagningsavgift vid återvinningscentral Södra Måle. 

Ärendebeskrivning 

Lämning av avfall vid återvinningscentralen som inte ingår i det kommunala 
ansvaret räknas som affärsmässig verksamhet och bör hållas utanför 
avfallstaxan.  

Avgifter för detta som tidigare funnits med i avfallstaxan kommer från och 
med 2023 att läggas i en egen prislista.  

Avgiften i prislistan styrs av ett index, Avfallsindex förbränning.  

Tekniska nämnden har rätt att varje år i januari reglera avgiften för 
innevarande år med hänsyn till index A11:f Avfallsindex förbränning med 
januari 2022 som basmånad och oktober som avläsningsmånad. 

 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Bilagor: 

Protokollsutdrag Direktion § 110 SBB2022-1005 
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Mottagningsavgifter vid återvinningscentral, Södra Måle i 
Lindesbergs kommun för verksamheter och företag 

Gäller från och med 2023-01-01 

 

Tjänst Pris inkl moms 

Brandsläckare/Gastuber/Tryckkärl (st) 350 

Tryckimpregnerat trä (kg) 4 

Besök på återvinningscentral (per besök) 350  
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 Protokollsutdrag 28 (46) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §161/22   Dnr: KS 2022/247 

 

Mottagningsavgift vid återvinningscentral ÅVC Södra 

Måle 2023 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Anta förslag till mottagningsavgift vid 
återvinningscentral Södra Måle. 

Ärendebeskrivning 

Lämning av avfall vid återvinningscentralen som inte ingår i det 
kommunala ansvaret räknas som affärsmässig verksamhet och 
bör hållas utanför avfallstaxan.  

Avgifter för detta som tidigare funnits med i avfallstaxan 
kommer från och med 2023 att läggas i en egen prislista.  

Avgiften i prislistan styrs av ett index, Avfallsindex förbränning.  

Tekniska nämnden har rätt att varje år i januari reglera avgiften 
för innevarande år med hänsyn till index A11:f Avfallsindex 
förbränning med januari 2022 som basmånad och oktober som 
avläsningsmånad. 
Förslag till beslut 

Direktionen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

 Anta förslag till mottagningsavgift vid 
återvinningscentral Södra Måle. 

_______ 
 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (2) 

    KS 2022/251 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 46 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen (beredande) 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 

Fördelning av ansvar för kommunal insamling av förpackningar 

Förslag till beslut 

Direktionen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

 Ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll och vissa 
verksamheter i enlighet med SFS 2022:1274 (förordning om 
producentansvar för förpackningar) tilldelas 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.  

Ärendebeskrivning 

Sveriges kommuner har fått ansvar att samla in förpackningsavfall från 
hushåll och vissa verksamheter, detta ska ske i olika steg från 2024 och ska 
fram till 2027 vara ett fullt utbyggt system.  

Sedan januari 2022 har kommunerna haft ansvar att samla in returpapper 
från hushåll, detta via exempelvis återvinningsstationer. Ansvaret har nu 
utökats och från januari 2024 ska kommunen ansvara för insamling av 
konsumentförpackningar via lättillgängliga platser (AVS). Från januari 2026 
ska kommunen tillhandahålla insamling av förpackningar vid torg och parker 
som överstiger 2000 m2 och från januari 2027 ska insamlingen ske 
fastighetsnära och på liknande sätt som insamling av mat-och restavfall.  

Den fastighetsnära insamlingen av förpackningar från hushåll och vissa 
verksamheter kommer bli en naturlig del av den insamling av kommunalt 
avfall från hushåll som sker idag, däremot så kommer det att innebära 
förändringar av nuvarande uppdrag som via Förbundsordningen fördelats till 
avfallsavdelningen. Varje kommun ska via kommunfullmäktige bestämma 
fördelning av ansvar inom kommunen, att lägga ansvaret på 
Samhällsbyggnadsförbundet är lämpligt med hänseende till befintlig 
insamling.  

Insamlingen av förpackningar ska ske i enlighet med SFS 2022: 127 4 och ska 
ge kostnadstäckning för insamling, omlastning och överlämnande av material 
till producenter. Ansvaret ska inte påverka avfallstaxan, här behöver en 
modell för avstämning tas fram. Naturvårdsverket har fått i uppdrag av 
regeringen att ta fram förslag på ersättningsnivåer för kommunerna, vilket 
inte är redovisat ännu. 

Det nya ansvaret som kommunerna tilldelats kommer kräva resurser i form  
av investeringsmedel samt personal, dels administration exempelvis i form av 
beredning av förslag till insamlingssystem med mera samt i insamlingsleden 
när processen kommit så långt. Den organisation inom kommunen som ska 
sköta det utökade ansvaret behöver beskriva vilka resurser som kommer 
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krävas, som Samhällsbyggnadsförbundets avfallsavdelning är organiserad 
idag finns inte de resurser som krävs för att möta insamlingsansvaret. 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Bilagor: 

Protokollsutdrag §112 Direktionen SBB2022-996 
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 Protokollsutdrag 29 (46) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §162/22   Dnr: KS 2022/251 

 

Fördelning av ansvar för kommunal insamling av 

förpackningar 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll och 
vissa verksamheter i enlighet med SFS 2022:1274 
(förordning om producentansvar för förpackningar) 
tilldelas Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

Ärendebeskrivning 

Sveriges kommuner har fått ansvar att samla in 
förpackningsavfall från hushåll och vissa verksamheter, detta 
ska ske i olika steg från 2024 och ska fram till 2027 vara ett fullt 
utbyggt system.  

Sedan januari 2022 har kommunerna haft ansvar att samla in 
returpapper från hushåll, detta via exempelvis 
återvinningsstationer. Ansvaret har nu utökats och från januari 
2024 ska kommunen ansvara för insamling av 
konsumentförpackningar via lättillgängliga platser (AVS). Från 
januari 2026 ska kommunen tillhandahålla insamling av 
förpackningar vid torg och parker som överstiger 2000 m2 och 
från januari 2027 ska insamlingen ske fastighetsnära och på 
liknande sätt som insamling av mat-och restavfall.  

Den fastighetsnära insamlingen av förpackningar från hushåll 
och vissa verksamheter kommer bli en naturlig del av den 
insamling av kommunalt avfall från hushåll som sker idag, 
däremot så kommer det att innebära förändringar av nuvarande 
uppdrag som via Förbundsordningen fördelats till 
avfallsavdelningen. Varje kommun ska via kommunfullmäktige 
bestämma fördelning av ansvar inom kommunen, att lägga 
ansvaret på Samhällsbyggnadsförbundet är lämpligt med 
hänseende till befintlig insamling.  

Insamlingen av förpackningar ska ske i enlighet med SFS 2022: 
127 4 och ska ge kostnadstäckning för insamling, omlastning och 
överlämnande av material till producenter. Ansvaret ska inte 
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 Protokollsutdrag 30 (46) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

påverka avfallstaxan, här behöver en modell för avstämning tas 
fram. Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att ta 
fram förslag på ersättningsnivåer för kommunerna, vilket inte är 
redovisat ännu. 

Det nya ansvaret som kommunerna tilldelats kommer kräva 
resurser i form  
av investeringsmedel samt personal, dels administration 
exempelvis i form av beredning av förslag till insamlingssystem 
med mera samt i insamlingsleden när processen kommit så 
långt. Den organisation inom kommunen som ska sköta det 
utökade ansvaret behöver beskriva vilka resurser som kommer 
krävas, som Samhällsbyggnadsförbundets avfallsavdelning är 
organiserad idag finns inte de resurser som krävs för att möta 
insamlingsansvaret. 
Förslag till beslut 

Direktionen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

 Ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll och 
vissa verksamheter i enlighet med SFS 2022:1274 
(förordning om producentansvar för förpackningar) 
tilldelas Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.  

_______ 
 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2022/211 

 Kommunstyrelseförvaltningen 
Anette Persson 
 0581-810 32 
anette.persson@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen (beredande) 

Omfördelning av budget för lokalhyra Lindbackaskolan från Barn- 

och utbildningsnämnden till Tillväxtnämnden 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelse att föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

 Omfördela 0,8 Mnkr av budget från barn- och utbildningsnämnden till 
tillväxtnämnden för lokalhyra Lindbackaskolan 

Ärendebeskrivning 

När utökad budget fördelades för nybyggnationen av Lindbackaskolan så 
tilldelades hela budgeten för lokalhyra till barn- och utbildning. Kostnaden för 
lokalhyra för idrottshallar fördelas mellan tillväxt och barn-och utbildning för 
att kostnaden ska hanteras på rätt verksamhet , därav behöver 0,8 Mnkr 
omfördelas till tillväxt för att täcka utökad hyra för idrottshallar i samband 
med nybyggnationen.  

Konsekvenser 

Omfördelas inte budgeten så kommer tillväxt få en negativ för lokalkostnad. 

Gunilla Sandgren Anette Persson 
Ekonomichef Controller 

För åtgärd: 

Ekonomienheten 

För kännedom: 

Tillväxtförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §156/22   Dnr: KS 2022/211 

 

Omfördelning av budget för lokalhyra 

Lindbackaskolan från Barn- och utbildningsnämnden 

till Tillväxtnämnden 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Omfördela 800 000 kronor av budget från barn- och 
utbildningsnämnden till tillväxtnämnden för lokalhyra 
Lindbackaskolan 

Ärendebeskrivning 

När utökad budget fördelades för nybyggnationen av 
Lindbackaskolan så tilldelades hela budgeten för lokalhyra till 
barn- och utbildning. Kostnaden för lokalhyra för idrottshallar 
fördelas mellan tillväxt och barn-och utbildning för att 
kostnaden ska hanteras på rätt verksamhet, därav behöver 0,8 
Mnkr omfördelas till tillväxt för att täcka utökad hyra för 
idrottshallar i samband med nybyggnationen.  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelse att föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

 Omfördela 800 000 kronor av budget från barn- och 
utbildningsnämnden till tillväxtnämnden för lokalhyra 
Lindbackaskolan 

_______ 
 
För åtgärd: 

Ekonomienheten 

För kännedom: 

Tillväxtförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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    KS 2022/31 

 Kanslienheten 
Anna Lundström 
 0581-810 30 
anna.lundstrom@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen (beredande) 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 

Arvodesbestämmelser 2023-2026 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar bestämmelser om arvoden för 2023-2026. 

Ärendebeskrivning 

I juni 2022 fattade kommunfullmäktige beslut om arvodesbestämmelser för 
2023-2026. I samma beslut gavs uppdrag till kanslichef och personalenheten 
att under hösten presentera ett nytt förslag till arvoden och ersättningar för 
egna företagare, ordförandebereskap inom socialnämnden samt 
inläsningsarvode för förtroendevalda.  
 
Kanslichef, personalenheten och ekonomichef på FALAB/LIBO har under 
hösten jobbat med förändringarna i bestämmelserna.  
 
Kommunfullmäktige fattar beslut om att införa bygg- och miljönämnd samt 
teknisk nämnd under hösten 2022. Det gör att bestämmelserna måste upp till 
beslut i kommunfullmäktige innan årsskiftet för att de förtroendevalda som 
får uppdrag i den nya tekniska nämnden kan få utbetald ersättning från 1 
januari. Därför kommer bestämmelserna upp nu men utan förslag till 
förändringar av ersättningar till företagare och ordförandeskap inom 
socialnämnden. Bestämmelserna återkommer igen efter årsskiftet. 
 
Övriga förändringar som hunnit bli klara och som presenteras i detta förslag 
till bestämmelser är: 
 

 Förtydligande i kap 6 om hur arvodet betalas ut (månadsvis eller 
halvårsvis osv) 

 Nytt kapitel som bara rör de kommunala bolagen. Görs för att förenkla 
vad som gäller för bolagen. 

 
Samtliga förändringar och tillägg är markerade med rött i dokumentet för att 
det ska vara enkelt att se vad som förändras.  
  

Henrik Arenvang Anna Lundström 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Kanslichefen 

För kännedom: 
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Lönesupport 
Samtliga ledamöter och ersättare 
De kommunala bolagen 
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1. Allmänna bestämmelser 

Tillämpningsområde 

 
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda vid Lindesbergs kommun. Med 
förtroendevalda avses ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder och 
beredningar, revisorer och revisorsersättare, samt de som i övrigt är valda av 
kommunen och som inte får ersättning på annat sätt. 

 
För styrelseledamöter, ordförande, vice ordförande och lekmannarevisorer i de kommunala 
bolagen gäller endast kapitel 3, 4 och 6. 

 
Förtroendevaldas begäran om arvode och ersättning ska följa dessa bestämmelser. 
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2. Arvoden och ersättningar 

Arvode till förtroendevalda beräknas i procent av riksdagsledamots månadsarvode 
årsarvode. Utbetalning sker den 27:e i varje månad, brytpunkt den 10:e i varje 
månad. 
Avstämning och eventuell justering av nivån sker varje år i januari. 

 
Det finns två typer av arvoden vid Lindesbergs kommun; månadsarvode samt 
sammanträdesarvode: 

 
 Månadsarvode utgår till uppdrag enligt Arvodesfördelning punkt 5 kap 6 
 Sammanträdesarvode utgår vid deltagande i arvodesberättigande 

sammanträden och förrättningar. 

Sammanträdesarvode 

Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller minst 40% av heltid (kommunal- och 
oppositionsråd) har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst eller 
sammanträdesarvode. Undantag för detta är när den förtroendevalda deltar på 
kommunfullmäktiges sammanträden eller då denne, som av kommunfullmäktige vald 
ledamot deltar i annan nämnd eller beredning än den vari den förtroendevalda är ordförande 
och sammanträdet är förlagt till annan tid är kontorsarbetstid. Med annan nämnd avses också 
direktion i kommunalförbund. 

 
Sammanträdesarvode utbetalas till alla förtroendevalda med mindre än 40% månadsarvode 
eller som helt saknar månadsarvode. Undantag för detta är de sammankomster som 
ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden utför i sin roll som ordförande, hen har då inte 
rätt till sammanträdesarvode. 

 
För kommunfullmäktige och kommunstyrelsen utgår ett särskilt fast belopp jämte ett 
grundarvode, medan övriga sammanträden ersätts med ett grundarvode och sedan ett helt 
timarvode för första timmen och seden ett halvt timarvode för varje påbörjad halvtimme. 
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Ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar 

 
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som beviljats 
närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges nedan. 
Närvarande men ej tjänstgörande ersättare har rätt till halvt arvode vid sammanträden 
medkommunstyrelsen och nämnder, vid sammanträde med kommunfullmäktige har 
de inte rätttill arvode. 

 
a. sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, 

kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott liksom revisorernas 
sammanträde, 

b. sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och 
arbetsgrupper, 

c. protokollsjustering, 

d. konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, 
studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har 
ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget, 

e. förhandling eller förberedelse (inläsning av underlag, diskussion med 
tjänsteperson, etc) inför förhandling med personalorganisation eller annan 
motpart till kommunen, 

f. överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den 
förtroendevalde själv tillhör, 

g. sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ, 

h. överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala 
organ den förtroendevalde själv tillhör, 

i. besiktning eller inspektion, 

j. överläggning med utomstående myndighet eller organisation, 

k. fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag. 

 
För ersättning enligt punkterna b–k krävs särskilt uppdrag. Sådant uppdrag lämnas av 
vederbörande styrelse/nämnd, arbetsutskott eller ordförande. Beslut kan fattas efter uppdragets 
genomförande. Ordförande eller motsvarande ska genomföra granskningsattest innan 
utbetalning sker av ersättning enligt punkterna b–k. 

 
För ersättning för sammanträde enligt punkt a används underlag för utbetalning av arvode eller 
motsvarande som attesteras av ordförande och sekreterare eller motsvarande. 

 
Vid deltagande i partigruppsmöte utbetalas inte arvode för sammanträden. 
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Förtroendevald som får fast månadsarvode undantas från rätt till ersättning enligt punkterna h 
och i, i denna paragraf. 

 
Resekostnader 

För ersättning för resekostnader till och från sammanträde, protokollsjustering eller 
motsvarande gäller samma grunder som gäller för kommunanställda. Dock utgår 
resekostnadsersättning endast om reseavståndet överstiger 10 km tur och retur. 

 
För ersättning för resekostnader till och från sammanträde, protokollsjustering eller 
motsvarande utanför kommunen gäller samma grunder som gäller för kommunanställda. 

 
Hållpunkter för beräkning av ersättning är den förtroendevaldes permanenta bostad 
respektive arbetsplats. 

 
Förtroendevalds funktionsnedsättnings särskilda kostnader 

Ersättning utbetalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader 
som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte 
ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för ex ledsagare, resor, tolk, hjälp med inläsning av 
handlingar och liknande. 

 
Ersättning för förlorad arbetslöshetsersättning och föräldraförsäkring 

Förtroendevald, som p.g.a. sina kommunala uppdrag går miste om arbetslöshetsersättning 
eller ersättning för föräldrapenning har rätt till ersättning för styrkta förluster. Den som 
förlorar förmåner från arbetslöshetsförsäkring eller föräldraförsäkring ska lämna intyg från 
utbetalaren som visar vilken tid som förlusten avser och vilket belopp som har förlorats. Med 
ersättning från arbetslöshetskassa jämställs andra arbetsmarknadspolitiska stödreformer 
som avser att ersätta arbetsinkomst, till exempel utbildningsbidrag. 

Övriga kostnader 

För andra kostnader, exempelvis för barntillsyn eller för vård och tillsyn av 
funktionsnedsättning eller svårt sjuk, som uppstår på grund av deltagande i sammanträde 
eller förrättning, betalas ersättning för styrkta kostnader, om den förtroendevalde kan visa 
att särskilda skäl funnits för dessa kostnader. 

 
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden 
eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och 
som under kalenderhalvåret inte hunnit fylla 12 år. Om det finns särskilda skäl kan ersättning 
utges även för äldre barn. Ersättning betalas dock med högst maxbeloppet för förlorad 
arbetsinkomst. Ersättningen betalas direkt till den som har passat barnet. Denne blir således 
uppdragstagare. Ersättning betalas mot räkning från uppdragstagaren. Lindesbergs kommun 
betalar sociala avgifter på ersättningen till uppdragstagaren. 

 
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan 
närstående och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. Tillsyn 
ska ske av myndig person. Ersättning betalas inte om den förtroendevalde haft rimliga 
möjligheter att genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att 
kostnaderna uppkom.  
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Utökad barnomsorg, som beror på kommunalt förtroendeuppdrag, är inte grund för 
avgiftsändring enligt barnomsorgstaxan. Ersättningen betalas direkt till den som har passat 
barnet. Denne blir således uppdragstagare. Ersättning betalas mot räkning från 
uppdragstagaren. Lindesbergs kommun betalar sociala avgifter på ersättningen till 
uppdragstagaren, och uppdragstagaren måste vara myndig vid tillsynstillfället. 

 
Ersättning betalas inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom 
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna uppkom. 

Administration av arvoden och övriga ersättningar 

Begäran om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska lämnas till sekreterare senast 
inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden gäller. 

 
För begäran om reseersättning ska begäran lämnas till sekreterare inom två månader från 
dagen för resan. 

 
Begäran om förlorad semesterförmån ska lämnas till sekreterare senast 12 månader tillbaka i 
tiden för dagen för sammanträdet eller motsvarande till vilken förlusten gäller. 
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3. Arvoden och ersättningar för bolagen 

 

Fast arvode till styrelseledamöter, ordförande, vice ordförande och lekmannarevisionen i de 
kommunala bolagen beräknas i procent av riksdagsledamots årsarvode, se kapitel 6. Avstämning 
och eventuell justering av nivån sker varje år i januari.  
 
Utbetalning sker två gånger om året: i juni och december. 
 
Fast arvode innebär att inga sammanträden och förrättningar ger sammanträdesarvode, detta ska 
inrymmas i det fasta arvodet.  

 
 

Resekostnader 

För ersättning för resekostnader till och från sammanträde, protokollsjustering eller 
motsvarande gäller samma grunder som gäller för kommunanställda. Dock utgår 
resekostnadsersättning endast om reseavståndet överstiger 10 km tur och retur. 

 
För ersättning för resekostnader till och från sammanträde, protokollsjustering eller 
motsvarande utanför kommunen gäller samma grunder som gäller för kommunanställda. 

 
Hållpunkter för beräkning av ersättning är den förtroendevaldes permanenta bostad 
respektive arbetsplats. 

 
Förtroendevalds funktionsnedsättnings särskilda kostnader 

Ersättning utbetalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader 
som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte 
ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för ex ledsagare, resor, tolk, hjälp med inläsning av 
handlingar och liknande. 

 
Ersättning för förlorad arbetslöshetsersättning och föräldraförsäkring 

Förtroendevald, som p.g.a. sina kommunala uppdrag går miste om arbetslöshetsersättning 
eller ersättning för föräldrapenning har rätt till ersättning för styrkta förluster. Den som 
förlorar förmåner från arbetslöshetsförsäkring eller föräldraförsäkring ska lämna intyg från 
utbetalaren som visar vilken tid som förlusten avser och vilket belopp som har förlorats. Med 
ersättning från arbetslöshetskassa jämställs andra arbetsmarknadspolitiska stödreformer 
som avser att ersätta arbetsinkomst, till exempel utbildningsbidrag. 

Övriga kostnader 

För andra kostnader, exempelvis för barntillsyn eller för vård och tillsyn av 
funktionsnedsättning eller svårt sjuk, som uppstår på grund av deltagande i sammanträde 
eller förrättning, betalas ersättning för styrkta kostnader, om den förtroendevalde kan visa 
att särskilda skäl funnits för dessa kostnader. 

 
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden 
eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och 
som under kalenderhalvåret inte hunnit fylla 12 år. Om det finns särskilda skäl kan ersättning 
utges även för äldre barn. Ersättning betalas dock med högst maxbeloppet för förlorad 
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arbetsinkomst. Ersättningen betalas direkt till den som har passat barnet. Denne blir således 
uppdragstagare. Ersättning betalas mot räkning från uppdragstagaren. Bolaget betalar sociala 
avgifter på ersättningen till uppdragstagaren. 

 
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan 
närstående och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. Tillsyn 
ska ske av myndig person. Ersättning betalas inte om den förtroendevalde haft rimliga 
möjligheter att genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att 
kostnaderna uppkom. 

 
Utökad barnomsorg, som beror på kommunalt förtroendeuppdrag, är inte grund för 
avgiftsändring enligt barnomsorgstaxan. 
 
Ersättningen betalas direkt till den som har passat barnet. Denne blir således 
uppdragstagare. Ersättning betalas mot räkning från uppdragstagaren. Bolaget betalar 
sociala avgifter på ersättningen till uppdragstagaren, och uppdragstagaren måste vara 
myndig vid tillsynstillfället. 

 
Ersättning betalas inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom 
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna uppkom. 
 

Förlorad arbetsinkomst  

Förtroendevalda har alltid (gäller dock inte förtroendevald med uppdrag över 40%) rätt till 
ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst och styrkt förlorad semesterförmån med högst 
maxbeloppet för förlorad arbetsinkomst. Rätten till ersättning gäller även för närvarande 
men ej tjänstgörande ersättare. Ersättningsbeloppet för förlorad arbetsinkomst utgår med 
faktiskt styrkt förlorad arbetsinkomst med maxbelopp enligt arvodesfördelning kap 6. 

 
Om det är möjligt ska den förtroendevalda återgå till sitt arbete efter sammanträde om 
ordinarie arbetspass inte har avslutats efter sammanträdets sluttid. Förtroendevald som inte 
kan återvända till sitt arbete när sammankomsten är över har rätt till ersättning för utebliven 
arbetstid utöver sammanträdets längd. 

 
För sammanträde som ställs in sju dagar eller senare innan sammanträdesdatum betalas 
ersättning för förlorad arbetsinkomst till förtroendevald som inte kan återgå till tjänst. Om 
den förtroendevalda begär ersättning vid inställt sammanträde ska arbetsgivaren intyga att 
den förtroendevalda inte kunde återgå till planerat arbetspass. 

 
Med arbetsinkomst avses kontant lön eller inkomst av rörelse eller jordbruksfastighet. En 
förutsättning för att ersättning ska kunna betalas är att den förtroendevalde kan påvisa att 
uppdraget har lett till förlorad arbetsinkomst. Den som är passiv ägare till jordbruksfastighet 
eller till företag kan inte i något fall anses förlora arbetsinkomst från fastigheten eller 
rörelsen genom ett kommunalt förtroendeuppdrag. 
 

Dygnsvila 

Förtroendevalda har rätt till behövlig dygnsvila omedelbart före eller efter möte. 
Förtroendevalda med oregelbundna arbetstider ska ha en faktisk möjlighet att fullgöra sina 
förtroendeuppdrag. Detta innebär exempelvis att en förtroendevald som ska arbeta natten 
före ett heldagssammanträde har rätt till ledighet från nattskiftet. 
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Schablonersättning och egna företagare 

Förtroendevald som kan visa att arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp har rätt 
till en personlig schablonersättning beräknad på resultatet av lön, förmåner, sjukpenning mm 
+ överskott av aktiv näringsverksamhet i senast fastställda inkomstdeklaration enligt 
följande: 

 
 Ersättning utgår per dag med: Fastställd årsinkomst (1.1 Inkomst av tjänst: Lön, 

förmåner, sjukpenning mm. +10.1 överskott av aktiv näringsverksamhet) delat 
med 260 dagar. Bolaget betalar dessutom ut 12 % förlorad semesterförmån. 

 
 Ersättning utgår per timme med: Beräknad årsinkomst (1.1 Inkomst av tjänst: 

Lön, förmåner, sjukpenning mm. + 10.1 överskott av aktiv näringsverksamhet) 
delat med årsarbetstid 2080 timmar. Bolaget betalar dessutom ut 12 % 
förlorad semesterförmån. 

Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för styrkta 
förlorade pensions- eller semesterförmåner om schablonersättning tidigare utbetalats för 
den förlorade inkomsten eller de förlorade förmånerna. 

Egna företagare 

Förtroendevald som har anställning hos annan arbetsgivare och även bedriver enskild 
näringsverksamhet ska använda detta alternativ för beräkning av inkomstbortfall oavsett 
om ledamoten är ledig från anställning eller sitt eget företag på grund av politiskt 
uppdrag. Alltså ska inte arbetsgivaren i detta fall intyga inkomstbortfall. 

 
Den som bedriver enskild näringsverksamhet kan även med intyg från revisor eller 
uppdragsgivare begära förlorad arbetsinkomst för arbete den egna företagaren har tackat 
nej till på grund av politiskt uppdrag, alternativt intyg om att den egna företagaren har tagit 
in en ersättare för att utföra planerat arbete istället. 

 
Egna företagare, vilka driver sin verksamhet i fåmansföretag kan vara såväl ensamföretagare 
till ett aktiebolag, som dess ende anställde. Företagaren får då själv bestämma och intyga sitt 
löneavdrag i anställningen. Skulle uppgifterna i intygen från arbetsgivaren ifrågasättas, 
exempelvis vid en juridisk process, har den berörda bevisbördan för att uppgifterna i intyget 
är korrekta. 

 
För bedömning av inkomstbortfall ska förtroendevald som är egen företagare på särskilt 
intyg lämna uppgifter om fastställda inkomster (senast fastställda inkomstdeklaration: 
1.1 inkomst av tjänst: Lön, förmåner, sjukpenning mm och 10.1 överskott av 

aktiv näringsverksamhet) tillsammans med F-skattsedel/FA-skattsedel.) 
Utifrån fastställd årsinkomst och årsarbetstid beräknas den förtroendevaldas 
timpenning. 
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Räkneexempel år 2019: 
 

I januari lämnar den förtroendevalda in F-skattsedel/FA-skattsedel 
och uppgift om senast fastställt 1.0 inkomst av tjänst: Lön, förmåner, 
sjukpenning mm. och 10.1 överskott av aktiv näringsverksamhet 

 
Senast fastställt överskott avser beskattningsår 2017. 
Räkneexempel 480 000 kronor / 260 dagar / 8 timmar = 230 
kronor/timme. 

 
 
 

Administration av ersättning för förlorad arbetsinkomst 

Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska lämnas till bolaget senast inom två 
månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten gäller. 

Anställd i kommunen 

Kommunanställda förtroendevalda får med hänvisning till AB § 30 mom. 2 bibehållen lön 
istället för ersättning för förlorad arbetsinkomst. Begäran om ledighet med lön ska göras. 

Pensionsförmåner 

Ingår i arvodet. 
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4. Förlorad arbetsinkomst 

Förtroendevalda har alltid (gäller dock inte förtroendevald med uppdrag över 40%) rätt till 
ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst och styrkt förloradsemesterförmån med högst 
maxbeloppet för förlorad arbetsinkomst. Rätten till ersättning gäller även för närvarande 
men ej tjänstgörande ersättare. Ersättningsbeloppet för förlorad arbetsinkomst utgår med 
faktiskt styrkt förlorad arbetsinkomst med maxbelopp enligt Arvodesfördelning punkt 5 
kap 6. 

 
För partigruppsmöte begränsas ersättning för förlorad arbetsinkomst till maximalt 2 
timmar/möte. 

 
Om det är möjligt ska den förtroendevalda återgå till sitt arbete efter sammanträde om 
ordinarie arbetspass inte har avslutats efter sammanträdets sluttid. Förtroendevald som inte 
kan återvända till sitt arbete när sammankomsten är över har rätt till ersättning för utebliven 
arbetstid utöver sammanträdets längd. 

 
För sammanträde som ställs in sju dagar eller senare innan sammanträdesdatum betalas 
ersättning för förlorad arbetsinkomst till förtroendevald som inte kan återgå till tjänst. Om 
den förtroendevalda begär ersättning vid inställt sammanträde ska arbetsgivaren intyga att 
den förtroendevalda inte kunde återgå till planerat arbetspass. 

 
Med arbetsinkomst avses kontant lön eller inkomst av rörelse eller jordbruksfastighet. En 
förutsättning för att ersättning ska kunna betalas är att den förtroendevalde kan påvisa att 
uppdraget har lett till förlorad arbetsinkomst. Den som är passiv ägare till jordbruksfastighet 
eller till företag kan inte i något fall anses förlora arbetsinkomst från fastigheten eller 
rörelsen genom ett kommunalt förtroendeuppdrag. 

Dygnsvila 

Förtroendevalda har rätt till behövlig dygnsvila omedelbart före eller efter möte. 
Förtroendevalda med oregelbundna arbetstider ska ha en faktisk möjlighet att fullgöra sina 
förtroendeuppdrag. Detta innebär exempelvis att en förtroendevald som ska arbeta natten 
före ett heldagssammanträde har rätt till ledighet från nattskiftet. 

 

Schablonersättning och egna företagare 

Förtroendevald som kan visa att arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp har rätt 
till en personlig schablonersättning beräknad på resultatet av lön, förmåner, sjukpenning mm 
+ överskott av aktiv näringsverksamhet i senast fastställda inkomstdeklaration enligt 
följande: 

 
 Ersättning utgår per dag med: Fastställd årsinkomst (1.1 Inkomst av tjänst: Lön, 

förmåner, sjukpenning mm. +10.1 överskott av aktiv näringsverksamhet) delat 
med 260 dagar. Kommunen betalar dessutom ut 12 % förlorad semesterförmån. 

 

 Ersättning utgår per timme med: Beräknad årsinkomst (1.1 Inkomst av tjänst: Lön, 
förmåner, sjukpenning mm. + 10.1 överskott av aktiv näringsverksamhet) delat med 
årsarbetstid 2080 timmar. Kommunen betalar dessutom ut 12 % förlorad semesterförmån. 
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för styrkta 
förlorade pensions- eller semesterförmåner om schablonersättning tidigare utbetalats för den 
förlorade inkomsten eller de förlorade förmånerna. 
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Räkneexempel år 2019: 
 

I januari lämnar den förtroendevalda in F-skattsedel/FA-skattsedel 
och uppgift om senast fastställt 1.0 inkomst av tjänst: Lön, förmåner, 
sjukpenning mm. och 10.1 överskott av aktiv näringsverksamhet 

 
Senast fastställt överskott avser beskattningsår 2017. 
Räkneexempel 480 000 kronor / 260 dagar / 8 timmar = 230 
kronor/timme. 

 
Egna företagare 

Förtroendevald som har anställning hos annan arbetsgivare och även bedriver enskild 
näringsverksamhet ska använda detta alternativ för beräkning av inkomstbortfall oavsett 
om ledamoten är ledig från anställning eller sitt eget företag på grund av politiskt 
uppdrag. Alltså ska inte arbetsgivaren i detta fall intyga inkomstbortfall. 

 
Den som bedriver enskild näringsverksamhet kan även med intyg från revisor eller 
uppdragsgivare begära förlorad arbetsinkomst för arbete den egna företagaren har tackat 
nej till på grund av politiskt uppdrag, alternativt intyg om att den egna företagaren har tagit 
in en ersättare för att utföra planerat arbete istället. 

 
Egna företagare, vilka driver sin verksamhet i fåmansföretag kan vara såväl ensamföretagare 
till ett aktiebolag, som dess ende anställde. Företagaren får då själv bestämma och intyga sitt 
löneavdrag i anställningen. Skulle uppgifterna i intygen från arbetsgivaren ifrågasättas, 
exempelvis vid en juridisk process, har den berörda bevisbördan för att uppgifterna i intyget 
är korrekta. 

 
För bedömning av inkomstbortfall ska förtroendevald som är egen företagare på särskilt 
intyg lämna uppgifter om fastställda inkomster (senast fastställda inkomstdeklaration: 
1.1 inkomst av tjänst: Lön, förmåner, sjukpenning mm och 10.1 överskott av aktiv 

näringsverksamhet) tillsammans med F-skattsedel/FA-skattsedel.) Utifrån fastställd 
årsinkomst och årsarbetstid beräknas den förtroendevaldas timpenning. 

 

 
Administration av ersättning för förlorad arbetsinkomst 

Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska lämnas till sekreterare senast inom ett 
år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten gäller. 

Anställd i kommunen 

Kommunanställda förtroendevalda får med hänvisning till AB § 30 mom. 2 bibehållen lön 
istället för ersättning för förlorad arbetsinkomst. Begäran om ledighet med lön ska göras. 

Förlorad pensionsförmån 

Detta stycke gäller inte för bolagen. Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad 
pensionsförmån med den procent av utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst som 
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fullmäktige beslutat enligt bilaga. 
 

Ersättning för förlorad pensionsförmån utbetalas med automatik en gång per år med 4,5 
procent av det belopp som utbetalas i ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Enligt beslut KF 
§70/2011. 

Förlorad semesterförmån 

Förtroendevald som har förlorat semesterersättning eller semesterlön på grund av sitt 
förtroendeuppdrag har rätt till ersättning motsvarande det förlorade beloppet. 

 
Den förtroendevalde ska själv ansöka om ersättning. Begäran ska lämnas in till sekreteraren 
senast inom 12 månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden 
gäller. 
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5. Månadsarvode 

Heltid eller minst 40% av heltid 

Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller minst 40% av heltid (kommunal- och 
oppositionsråd) har rätt till årsarvode med belopp per kalendermånad. 

 
Heltidsarvodet inkluderar alla ersättningar uppdraget omfattar. Ordförandearvoden ingår i 
heltidsuppdraget. Sammanträden med kommunstyrelsens utskott anses ingå i uppdraget för 
minst halvtidsengagerade förtroendevalda. 

 
Sammanträdes-/förrättningsersättning utbetalas endast för deltagande i 
kommunfullmäktiges sammanträden eller då förtroendevald som av fullmäktige 
valdledamot deltar i annan nämnd eller beredning än den vari hen är ordförande och 
sammanträdet är förlagt till annan tid än kontorsarbetstiden eller - för deltidsengagerad 
förtroendevald - den tid som är avsatt för uppdraget. Med annan nämnd avses också 
direktion i kommunalförbund. 

 
Sammanträdes-/förrättningsersättning i övrigt kan inte utbetalas till heltidsengagerad 
förtroendevald. Deltidsengagerad förtroendevald får ersättning för uppdrag förlagt utanför 
sin arvoderade tid. 

 
För månadsarvoderad förtroendevald som även innehar en anställning i kommunen, 
behandlas arvode och anställning separat. 

Ledighet, sjukdom m.m. 

Den förtroendevalda har rätt till ledighet utan att arvodet reduceras, om ledigheten förläggs 
så att uppdraget ändå kan utföras. Vid frånvaro som innebär att uppdraget inte kan fullgöras, 
minskas arvodet i motsvarande mån om antingen ersättare tas in eller om den 
förtroendevalde själv meddelar att frånvaron ska innebära avdrag. Reducering av arvodet ska 
alltid ske vid frånvaro som överstiger 2 månader. 

Pension 

Detta stycke gäller inte för bolagen. För samtliga förtroendevalda gäller av 
kommunfullmäktige särskilt antagna bestämmelserom omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda – OPF-KL 18 (KF § 112/2019). 1 

Försäkringar 

För kommunal- och oppositionsråd med minst 20 procents tjänstgöringsgrad tecknas 
tjänstegrupplivförsäkring hos KPA Liv. 

Begränsat månadsarvode 

Förtroendevald som fullgör sina uppdrag på mindre än 40% av heltid har rätt till 
månadsarvode i den utsträckning som fullmäktige beslutar enligt Arvodesföreldning punkt 5. 

 
Avgår förtroendevald, som får begränsat månadsarvode, under tjänstgöringsperioden 
fördelas arvodet mellan hen och den som inträder i hens ställe, i förhållande till den tid, 
varunder var och en av dem haft uppdraget. 
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Om förtroendevald med begränsat månadsarvode på grund av sjukdom eller annars är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för tid, som överstiger två månader, ska arvodet minskas 
i motsvarande mån. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Bestämmelserna är utformade för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett eller flera 
uppdrag efter valet 2014 eller på förtroendevald som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL 
eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevald. 
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6. Arvodesfördelning 
 

 

Årsarvode1 (delas därefter i 12 och betalas ut per 
månad) 

Procent utifrån 
riksdagsmannaarvodet 

Kommunstyrelsen, ordförande 90% 

Barn- och utbildningsnämnden, ordförande 80% 

Socialnämnden, ordförande 80% 

Oppositionsråd 80% 

Kommunstyrelsen, vice ordförande 10% 

Bygg- och miljönämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden, ordförande 

16% 

Tekniska nämnden, ordförande 16% 

Tillväxtnämnden, ordförande 16% 

Tillväxtnämnden, vice ordförande 2,5% 

Barn- och utbildningsnämnden, vice ordförande 5% 

Socialnämnden, vice ordförande 5% 

Kommunrevisionen, ordförande 2,5% 

Kommunrevisionen, vice ordförande 0,42% 

Kommunfullmäktige, ordförande 5% 

Kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande 2% 

Kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande 1% 

Valnämnden, valår, ordförande 0,75% 

Valnämnden, inte valår, ordförande 0,33% 

Valberedningen, ordförande 0,33% 
  

Årsarvode för de kommunala bolagen2 (delas 

därefter i 12 och betalas ut per månad) 

 

 

Ordförande Linde Stadshus AB 6% 

Vice ordförande Linde Stadshus AB 4% 

Styrelseledamot Linde Stadshus AB 3% 

Lekmannarevisor Linde Stadshus AB 1,5% 
  

Ordförande Fastigheter i Linde AB 6% 

Vice ordförande Fastigheter i Linde AB 4% 

Styrelseledamot Fastigheter i Linde AB 3% 

Lekmannarevisor Fastigheter i Linde AB 1,5% 
  

Ordförande Lindesbergsbostäder AB 3% 

Vice ordförande Lindesbergsbostäder AB 2% 

Styrelseledamot Lindesbergsbostäder AB 1,5% 

Lekmannarevisor Lindesbergsbostäder AB 1,5% 
  

                                                             
1 Exempel från 2022: Riksdagsmannaarvodet per år är 858 000kronor. Kommunstyrelsens ordförande i Lindesbergs 
kommun arvoderas med 772 200 kronor per år. Utbetalningar görs varje månad med 64 350 kronor. Se kap. 2. 
2 Exempel från 2022: Riksdagsmannaarvodet per år är 858 000kronor. Ordförande i Linde Stadshus AB arvoderas med 
51 480kronor per år. Utbetalning görs i juni och december med 25 740kronor per utbetalning. Se kap. 3. 
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Ordförande Linde Energi AB 6% 

Vice ordförande Linde Energi AB 4% 

Styrelseledamot Linde Energi AB 3% 

Lekmannarevisor Linde Energi AB 1,5% 
  

Ordförande Linde Energi Försäljnings AB 3% 

Vice ordförande Linde Energi Försäljnings AB 2% 

Styrelseledamot Linde Energi Försäljnings AB 1,5% 

Lekmannarevisor Linde Energi Försäljnings AB 1,5% 
  

Ordförande Besök Linde AB 6% 

Vice ordförande Besök Linde AB 4% 

Styrelseledamot Besök Linde AB 3% 

Lekmannarevisor Besök Linde AB 1,5% 
  

Övriga ersättningar  

Fast belopp för beslutande kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige, (jämte ett grundarvode) 

0,667% 

Maxbelopp ersättning förlorad arbetsinkomst 125% 

Grundarvode 1*timarvodet 

Arvode för 1:a sammanträdestimmen 1*timarvodet 

Arvode för varje halvtimme utöver 1:a 
sammanträdestimmen 

0,5*timarvodet 

Vigsel 5* timarvode 

Begravning 5* timarvode 
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 Protokollsutdrag 13 (57) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 2022-06-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §70/22   Dnr: KS 2022/31 

 

Arvodesbestämmelser 2022–2026 

 
Beslut 

kommunfullmäktige besluta 

1. Anta arvodesbestämmelser för 2023–2026. 

2. Kanslichefen får i uppdrag tillsammans med 
personalenheten att under hösten presentera ett nytt 
förslag till arvoden och ersättningar för egna företagare, 
ordförandebereskap inom socialnämnden samt 
inläsningsarvode för förtroendevalda. 

3. I kapitel 5 i Bestämmelser om ersättning till kommunalt 
förtroendevalda ska det under punkt 5.1 stå 
”Månadsarvode, utbetalas månadsvis” och under punkt 
5.2 ska det stå ”Månadsarvode, utbetalas halvårsvis”. 

Ärendebeskrivning 

Arvodesbestämmelserna är uppdaterade med följande: 

 Fasta arvoden för bolagen samt en tydligare information 
om vilka kapitel som berör bolagen. 

 Höjt arvode för kommunfullmäktiges presidium.  

 Förtydligande om brytpunkter för utbetalning varje 
månad.  

Förslag till bestämmelser presenterades för alla gruppledare 
den 10 maj 2022. Vänsterpartiet hade inte möjlighet att delta 
då. 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Anta arvodesbestämmelser för 2023–2026. 

2. Kanslichefen får i uppdrag tillsammans med 
personalenheten att under hösten presentera ett nytt 
förslag till arvoden och ersättningar för egna företagare, 
ordförandebereskap inom socialnämnden samt 
inläsningsarvode för förtroendevalda. 
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 Protokollsutdrag 14 (57) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 2022-06-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

3. I kapitel 5 under rubrik 2, i Bestämmelser om ersättning 
till kommunalt förtroendevalda, gällande årsarvode för 
de kommunala bolagen ska meningen ”(delas därefter i 
12 och betalas ut per halvår)” ersättas med ” Arvodet 
delbetalas två gånger per år.” 

Ledamöternas förslag till beslut 

Magnus Storm (C) föreslår att punkt 3 ändras till ”I kapitel 5 i 
Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda 
ska det under punkt 5.1 stå ”Månadsarvode, utbetalas 
månadsvis” och under punkt 5.2 ska det stå ”Månadsarvode, 
utbetalas halvårsvis”.” 

Pär-Ove Lindqvist (M), Markus Lundin (KD), Bengt Storbacka 
(S) och John Omoomian (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens 
förslag med Magnus Storms (C) ändringsförslag på punkt 3. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
kommunstyrelsens förslag med Magnus Storms (C) 
ändringsförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt detta. 

Gunilla Remnert (V), Ulf Axelsson (V) och Hans Lindqvist (V) 
avstår från beslutet. 

_______ 
 
För åtgärd: 

Ekonomiansvariga i samtliga bolag 
Personalenheten 
Kanslichefen 
För kännedom: 

Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
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 Protokollsutdrag 10 (46) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §152/22   Dnr: KS 2022/31 

 

Arvodesbestämmelser 2022-2026 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta 
bestämmelser om arvoden för 2023–2026 med följande tillägg: 

 Följande stycke på sida 5 ändras från 
Sammanträdesarvode utbetalas till alla förtroendevalda 
med mindre än 40% månadsarvode eller som helt saknar 
månadsarvode. Undantag för detta är de sammankomster 
som ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden utför i sin 
roll som ordförande, hen har då inte rätt till 
sammanträdesarvode till Sammanträdesarvode utbetalas 
till alla förtroendevalda med mindre än 40% 
månadsarvode eller som helt saknar månadsarvode. 
Undantag för detta är de sammankomster som ordförande 
för Bygg- och miljönämnden, Tekniska nämnden och 
Tillväxtnämnden utför i sin roll som ordförande, hen har 
då inte rätt till sammanträdesarvode. 

 I arvodesfördelningen (kap 6) ska följande läggas till: om 
ordförande eller vice ordförande väljs från Lindesbergs 
kommun till den tekniska nämnden eller bygg- och 
miljönämnden ska månadsarvode utgå med 16% 
respektive 2,5%. Om ordförande eller vice ordförande 
väljs från någon av de samverkande kommunerna gäller 
respektive kommuns arvodesbestämmelser. 

 Arvodesbestämmelserna 2023–2026 börjar gälla från 
och med 1 januari 2023. Detta gäller även bolagen. 
Bolagen kallar till extrastämma. 

Ärendebeskrivning 

I juni 2022 fattade kommunfullmäktige beslut om 
arvodesbestämmelser för 2023–2026. I samma beslut gavs 
uppdrag till kanslichef och personalenheten att under hösten 
presentera ett nytt förslag till arvoden och ersättningar för egna 
företagare, ordförandebereskap inom socialnämnden samt 
inläsningsarvode för förtroendevalda.  
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 Protokollsutdrag 11 (46) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Kanslichef, personalenheten och ekonomichef på FALAB/LIBO 
har under hösten jobbat med förändringarna i bestämmelserna.  

Kommunfullmäktige fattar beslut om att införa bygg- och 
miljönämnd samt teknisk nämnd under hösten 2022. Det gör att 
bestämmelserna måste upp till beslut i kommunfullmäktige 
innan årsskiftet för att de förtroendevalda som får uppdrag i den 
nya tekniska nämnden kan få utbetald ersättning från 1 januari. 
Därför kommer bestämmelserna upp nu men utan förslag till 
förändringar av ersättningar till företagare och ordförandeskap 
inom socialnämnden. Bestämmelserna återkommer igen efter 
årsskiftet. 

Övriga förändringar som hunnit bli klara och som presenteras i 
detta förslag till bestämmelser är: 

 Förtydligande i kap 6 om hur arvodet betalas ut 
(månadsvis eller halvårsvis osv) 

 Nytt kapitel som bara rör de kommunala bolagen. Görs 
för att förenkla vad som gäller för bolagen. 

Samtliga förändringar och tillägg är markerade med rött i 
dokumentet för att det ska vara enkelt att se vad som förändras.  

Förslag till beslut  

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige anta bestämmelser om arvoden för 2023–
2026. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Markus Lundin (KD) föreslår följande tilläggsförslag: 

 Följande stycke på sida 5 ändras från 
Sammanträdesarvode utbetalas till alla förtroendevalda 
med mindre än 40% månadsarvode eller som helt saknar 
månadsarvode. Undantag för detta är de sammankomster 
som ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden utför i sin 
roll som ordförande, hen har då inte rätt till 
sammanträdesarvode till Sammanträdesarvode utbetalas 
till alla förtroendevalda med mindre än 40% 
månadsarvode eller som helt saknar månadsarvode. 
Undantag för detta är de sammankomster som ordförande 
för Bygg- och miljönämnden, Tekniska nämnden och 
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 Protokollsutdrag 12 (46) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Tillväxtnämnden utför i sin roll som ordförande, hen har 
då inte rätt till sammanträdesarvode. 

Jonas Kleber (C) föreslår följande tilläggsförslag: 

 I arvodesfördelningen (kap 6) ska följande läggas till: om 
ordförande eller vice ordförande väljs från Lindesbergs 
kommun till den tekniska nämnden eller bygg- och 
miljönämnden ska månadsarvode utgå med 16% 
respektive 2,5%. Om ordförande eller vice ordförande 
väljs från någon av de samverkande kommunerna gäller 
respektive kommuns arvodesbestämmelser. 

Jonas Kleber (C) föreslår följande ändringsförslag: 

 Arvodesbestämmelserna 2023–2026 börjar gälla från 
och med 1 januari 2023. Detta gäller även bolagen. 
Bolagen kallar till extrastämma. 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår följande propositionsordning. Först 
behandlas förvaltningens förslag. Sedan behandlas Markus 
Lundin (KD) tilläggsförslag och därefter Jonas Klebers (C) två 
tilläggsförslag.  

Kommunstyrelsen godkänner propositionsordning. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
förvaltningens förslag, och finner så beslutat. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
Markus Lundins (KD) tilläggsförslag: 

 Följande stycke på sida 5 ändras från 
Sammanträdesarvode utbetalas till alla förtroendevalda 
med mindre än 40% månadsarvode eller som helt saknar 
månadsarvode. Undantag för detta är de sammankomster 
som ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden utför i sin 
roll som ordförande, hen har då inte rätt till 
sammanträdesarvode till Sammanträdesarvode utbetalas 
till alla förtroendevalda med mindre än 40% 
månadsarvode eller som helt saknar månadsarvode. 
Undantag för detta är de sammankomster som ordförande 
för Bygg- och miljönämnden, Tekniska nämnden och 
Tillväxtnämnden utför i sin roll som ordförande, hen har 
då inte rätt till sammanträdesarvode, 
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 Protokollsutdrag 13 (46) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Och finner så beslutat. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
Jonas Klebers (C) tilläggsförslag: 

 I arvodesfördelningen (kap 6) ska följande läggas till: om 
ordförande eller vice ordförande väljs från Lindesbergs 
kommun till den tekniska nämnden eller bygg- och 
miljönämnden ska månadsarvode utgå med 16% 
respektive 2,5%. Om ordförande eller vice ordförande 
väljs från någon av de samverkande kommunerna gäller 
respektive kommuns arvodesbestämmelser, 

Och finner så beslutat. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
Jonas Klebers (C) tilläggsförslag: 

 Arvodesbestämmelserna 2023–2026 börjar gälla från 
och med 1 januari 2023. Detta gäller även bolagen. 
Bolagen kallar till extrastämma, 

Och finner så beslutat. 

_______ 
 
För åtgärd: 

Kanslichefen 

För kännedom: 

Lönesupport 
Samtliga ledamöter och ersättare 
De kommunala bolagen 
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2019/122 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 46 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunfullmäktiges valberedning 
Kommunfullmäktige 

Extraval av nämndemän vid Örebro tingsrätt till och med 31 

december 2023 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår: 

 
 

Ärendebeskrivning 

Örebro tingsrätt är i behov av ytterligare nämndemän. Nämndemännen ska 
väljas snarat och kommer att sitta till 31 december 2023. Idag har 
Lindesbergs kommun elva nämndemän, och Örebro tingsrätt vill att 
Lindesbergs kommun ska besluta om två nämndemän till. 

Valbar till nämndeman är varje svensk medborgare, som är folkbokförd i 
kommunen och som inte är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § 
föräldrabalken. Sedan val av nämndeman ägt rum och tingsrätten 
underrättats härom kommer tingsrätten att pröva de valdas behörighet. 

Följande nomineringar har inkommit: 

Bertil Jansson  
Niclas Nielsen 
Monika Klockars 
Carina Holm 
Roseel Säwlund 
Alessandro Lindskog 
Jonas Millard 
 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Systemansvarig Troman 

För kännedom: 

Örebro tingsrätt 

Bilagor: 

Nomineringar 
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Från: Tomas Klockars <mr_klockars@hotmail.com> 
Skickat: den 14 november 2022 18:56 
Till: Ebba Jansson; Kommun 
Ämne: Sv: KS 2019/122-16 - Extraval av nämndemän vid Örebro tingsrätt 

till och med 31 december 2023 
 
Hejsan 
 
Vi nominerar följande. 
 
Bertil Jansson 
Niclas Nielsen 
Monika Klockars 
Carina Holm 
 
Med vänliga hälsningar. 
Tomas Klockars 
Persbovägen 6 
71198 Ramsberg 
070-2719069 

 
Från: Lillemor Bodman <lillemor.bodman@lindesberg.se> 
Skickat: den 10 november 2022 10:03 
Till: Tomas Klockars <MR_Klockars@hotmail.com> 
Ämne: VB: KS 2019/122-16 - Extraval av nämndemän vid Örebro tingsrätt till och med 31 december 
2023  
  
  
  

Från: Ebba Jansson <ebba.jansson@lindesberg.se>  
Skickat: den 8 november 2022 13:42 
Till: Bengt Storbacka <bengt.storbacka@lindesberg.se>; Magnus Storm 
<magnus.storm@lindesberg.se>; Gunilla Remnert <gunilla.remnert@lindesberg.se>; Pär-Ove 
Lindqvist <par-ove.lindqvist@lindesberg.se>; Lillemor Bodman <lillemor.bodman@lindesberg.se>; 
Tom Persson <tom.persson@lindesberg.se>; Inger Griberg <inger.griberg@lindesberg.se>; Markus 
Lundin <markus.lundin@lindesberg.se>; Nils Detlofsson <nils.detlofsson@lindesberg.se>; Anders 
Persson <anders.persson1@lindesberg.se> 
Ämne: KS 2019/122-16 - Extraval av nämndemän vid Örebro tingsrätt till och med 31 december 2023 
  
Hej, 
  
Örebro tingsrätt är i behov av ytterligare nämndemän. Nämndemännen väljs under innevarande 
mandatperiod och sitter till och med 31 december 2023. 
  
Nämndemännen ska väljas snarast, och från Lindesberg ska två extra väljas in.  
  
Om ni vill nominera en person, mejla in till mig och kommun@lindesberg.se.  
  

Med vänlig hälsning 
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Ebba Jansson
Kommunsekreterare
Kanslienheten
Kommunstyrelseförvaltningen
TEL0581-810 46

Lindesbergs kommun, 711 80 Lindesberg
BESÖK Stentäppsgatan 5
TEL VX0581-810 00

lindesberg.se
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Från: Widén-Eriksson Marie - TOR <marie.widen-eriksson@dom.se> 
Skickat: den 2 november 2022 10:38 
Till: kommunstyrelsen@orebro.se; Ljusnarsberg kommun; Kommun; 

Askersunds kommun; Degerfors kommun; info@karlskoga.se; Laxå 
kommun; Hallsberg kommun; Hällefors kommun; 
kontaktcenter@lekeberg.se; 'servicecenter@kumla.se'; Degerfors 
kommun 

Ämne: Extraval av nämndemän 
Bifogade filer: 221102_102759.pdf 
 
Hej! 
 
Örebro tingsrätt är i behov av ytterligare nämndemän, se bifogad skrivelse. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Marie Widén-Eriksson 
Administratör, Administrativ avdelning, Örebro tingsrätt 
019-16 63 47 • marie.widen-eriksson@dom.se • 
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.domstol.se%2Forebro-
tingsratt&amp;data=05%7C01%7Ckommun%40lindesberg.se%7Cd95d8f94285d4269d9f708dabcb5df
1b%7C96165465844746e8ad23bab35ece4528%7C0%7C0%7C638029786723137754%7CUnknown%7
CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3
000%7C%7C%7C&amp;sdata=ZO7y%2FvNzy9scBUbFVUQhOKPtec%2BJeZsKfdfqwUJPg2s%3D&amp;r
eserved=0 
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O. 
ÖREBRO TINGSRÄTT 
SVERIGES DOMSTOLAR 

DATUM DIARIENR 

2022-11-02 2022-330 

1 (2) 

Kommunfullmäktige 

Extraval av nämndemän vid Örebro tingsrätt 

Örebro tingsrätt är i behov av ytterligare nämndemän. 

Nämndemännen väljs snarast och kommer att sitta kvar till 31 december 2023. 

Kommun Antal nämndemän 

Askersund 2 

Degerfors 2 

Hallsberg 2 

Hällefors 2 

Karlskoga 2 

Kumla 2 

Laxå 2 

Lekeberg 2 

Lindesberg 2 

Ljusnarsberg 2 

Nora 2 

Örebro 18 

Box 383, 701 47 Örebro • Besöksadress: Järnvägsgatan 1A • Telefon: 019-16 63 00 • orebro.tingsratt@dom.se • www.domstol.se 
Expeditionstid: måndag-fredag 08.30-16.00 
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Örebro tingsrätt 

ars-

 

ar Lull h 

Lagm 

2 (2) 
DATUM DIARIENR 

2022-11-02 2022-330 

Valbar till nämndeman är varje svensk medborgare, som är folkbokförd i kommunen 

och som inte är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Sedan 

val av nämndeman ägt rum och tingsrätten underrättats härom kommer tingsrätten att 

pröva de valdas behörighet. 
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Från: Tom Persson
Till: Ebba Jansson
Ärende: Re: KS 2019/122-16 - Extraval av nämndemän vid Örebro tingsrätt till och med 31 december 2023
Datum: den 14 november 2022 09:13:54
Bilagor: image001.png

Hej. Vi har fått in tre kandidater till nämndeman i tingsrätten från Sverigedemokraterna.
Roseel Sävlund
Alessandro Lindskog
Jonas Millard

Mvh
Tom Persson

Skickat från Outlook för iOS

Från: Ebba Jansson <ebba.jansson@lindesberg.se>
Skickat: Tuesday, November 8, 2022 1:41:39 PM
Till: Bengt Storbacka <bengt.storbacka@lindesberg.se>; Magnus Storm
<magnus.storm@lindesberg.se>; Gunilla Remnert <gunilla.remnert@lindesberg.se>; Pär-Ove
Lindqvist <par-ove.lindqvist@lindesberg.se>; Lillemor Bodman
<lillemor.bodman@lindesberg.se>; Tom Persson <tom.persson@lindesberg.se>; Inger Griberg
<inger.griberg@lindesberg.se>; Markus Lundin <markus.lundin@lindesberg.se>; Nils Detlofsson
<nils.detlofsson@lindesberg.se>; Anders Persson <anders.persson1@lindesberg.se>
Ämne: KS 2019/122-16 - Extraval av nämndemän vid Örebro tingsrätt till och med 31 december
2023
 
Hej,
 
Örebro tingsrätt är i behov av ytterligare nämndemän. Nämndemännen väljs under innevarande
mandatperiod och sitter till och med 31 december 2023.
 
Nämndemännen ska väljas snarast, och från Lindesberg ska två extra väljas in.
 
Om ni vill nominera en person, mejla in till mig och kommun@lindesberg.se.
 

Med vänlig hälsning

Ebba Jansson
Kommunsekreterare
Kanslienheten
Kommunstyrelseförvaltningen
TEL 0581-810 46
 

 
Lindesbergs kommun, 711 80 Lindesberg
BESÖK Stentäppsgatan 5
TEL VX 0581-810 00
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lindesberg.se
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 Protokollsutdrag 37 (39) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 §28/22   Dnr: KS 2019/122 

 

Extraval av nämndemän vid Örebro tingsrätt till och 

med 31 december 2023 

 
Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår: 

Alessandro Lindskog 
Monika Klockars 

Ärendebeskrivning 

Örebro tingsrätt är i behov av ytterligare nämndemän. 
Nämndemännen ska väljas snarat och kommer att sitta till 31 
december 2023. Idag har Lindesbergs kommun elva 
nämndemän, och Örebro tingsrätt vill att Lindesbergs kommun 
ska besluta om två nämndemän till. 

Valbar till nämndeman är varje svensk medborgare, som är 
folkbokförd i kommunen och som inte är underårig eller har 
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Sedan val av 
nämndeman ägt rum och tingsrätten underrättats härom 
kommer tingsrätten att pröva de valdas behörighet. 

Följande nomineringar har inkommit: 

Bertil Jansson  
Niclas Nielsen 
Monika Klockars 
Carina Holm 
Roseel Säwlund 
Alessandro Lindskog 
Jonas Millard 
Ledamöternas förslag till beslut 

Fredrik Rosenbecker (SD) föreslår Alessandro Lindskog till 
nämndeman i Örebro tingsrätt till och med 31 december 2023. 

Carina Holm (M) föreslår Monika Klockars till nämndeman vid 
Örebro tingsrätt till och med 31 december 2023. 

Beslutsgång 
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 Protokollsutdrag 38 (39) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ordförande frågar om valberedningen kan besluta enligt Fredrik 
Rosenbeckers (SD) förslag, och finner så beslutat. 

Ordförande frågar om valberedningen kan besluta enligt Carina 
Holms (M) förslag, och finner så beslutat. 

_______ 
 
För åtgärd: 

Systemansvarig Troman 

För kännedom: 

Örebro tingsrätt 
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2022/298 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 46 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunfullmäktiges valberedning 
Kommunfullmäktige 

Val av 1 ombud med 1 ombudsersättare från f d Frövi Köping i 

Rotehållares Besparingsfond för Västmanland 2023-2026 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår: 

Ombud   Ombudsersättare 

 
 

Ärendebeskrivning 

Följande nomineringar har inkommit: 

Ombud   Ombudsersättare 

 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För kännedom: 

De valda 
Personalenheten 
Länsstyrelsen i Västmanland 

Bilagor: 

Nomineringar 



§69/22 Val av 1 ombud med 1 ombudsersättare från f d Frövi Köping i Rotehållares Besparingsfond för Västmanland 2023-2026 - KS 2022/298-2 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges valberednings sammanträde den 17 november 2022 - Val av 1 ombud med 1 ombudsersättare från f d Frövi Köping i Rotehållares Besparingsfond för Västmanland 2023-2026 : Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges valberednings sammanträde den 17 november 2022 - Val av 1 ombud med 1 ombudsersättare från f d Frövi Köping i Rotehållares Besparingsfond för Västmanland 2023-2026

 Protokollsutdrag 32 (39) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 §23/22   Dnr: KS 2022/298 

 

Val av 1 ombud med 1 ombudsersättare från f d Frövi 

Köping i Rotehållares Besparingsfond för 

Västmanland 2023-2026 

 
Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning återremitterar ärendet till 
partiföreträdarna. 

Ärendebeskrivning 

Följande nomineringar har inkommit: 

Ombud  Ombudsersättare 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande föreslår att kommunfullmäktiges valberedning 
återremitterar ärendet till partiföreträdarna. 

_______ 
 

För kännedom: 

De valda 
Personalenheten 
Länsstyrelsen i Västmanland 

 

 



§70/22 Val av 2 ombud med 2 ombudsersättare från f d Fellingsbro kommun i Rotehållares Besparingsfond för Västmanland 2023-2026 - KS 2022/299-1 Val av 2 ombud med 2 ombudsersättare från f d Fellingsbro kommun i Rotehållares Besparingsfond för Västmanland 2023-2026 : Val av 2 ombud med 2 ombudsersättare från f d Fellingsbro kommun i Rotehållares Besparingsfond för Västmanland 2023-2026

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2022/299 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 46 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunfullmäktiges valberedning 
Kommunfullmäktige 

Val av 2 ombud med 2 ombudsersättare från f d Fellingsbro 

kommun i Rotehållares Besparingsfond för Västmanland 2023–

2026 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår: 

Ombud   Ombudsersättare 

Jonas Kleber (C) 
 

Ärendebeskrivning 

Följande nomineringar har inkommit: 

Ombud   Ombudsersättare 

Jonas Kleber (C) 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För kännedom: 

De valda 
Personalenheten 
Länsstyrelsen i Västmanland 

Bilagor: 

Nomineringar 



§70/22 Val av 2 ombud med 2 ombudsersättare från f d Fellingsbro kommun i Rotehållares Besparingsfond för Västmanland 2023-2026 - KS 2022/299-2 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges valberednings sammanträde den 17 november 2022 - Val av 2 ombud med 2 ombudsersättare från f d Fellingsbro kommun i Rotehållares Besparingsfond för Västmanland 2023-2026 : Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges valberednings sammanträde den 17 november 2022 - Val av 2 ombud med 2 ombudsersättare från f d Fellingsbro kommun i Rotehållares Besparingsfond för Västmanland 2023-2026

 Protokollsutdrag 33 (39) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 §24/22   Dnr: KS 2022/299 

 

Val av 2 ombud med 2 ombudsersättare från f d 

Fellingsbro kommun i Rotehållares Besparingsfond 

för Västmanland 2023-2026 

 
Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning återremitterar ärendet till 
partiföreträdarna. 

Ärendebeskrivning 

Följande nomineringar har inkommit: 

Ombud   Ombudsersättare 

Jonas Kleber (C) 
Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande föreslår att kommunfullmäktiges valberedning 
återremitterar ärendet till partiföreträdarna. 
_______ 
 

För kännedom: 

De valda 
Personalenheten 
Länsstyrelsen i Västmanland 

 

 



§71/22 Val av 2 gode män för jord- och skogsbruksförhållanden 2023-2026 - KS 2022/302-1 Val av 2 gode män för jord- och skogsbruksförhållanden 2023-2026 : Val av 2 gode män för jord- och skogsbruksförhållanden 2023-2026

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2022/302 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 46 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunfullmäktiges valberedning 
Kommunfullmäktige 

Val av 2 gode män för jord- och skogsbruksförhållanden 2023–

2026 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår: 

 
 

Ärendebeskrivning 

Följande nomineringar har inkommit: 

 
 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Systemansvarig Troman 

För kännedom: 

De valda 
Personalenheten 

Bilagor: 

Nomineringar 



§71/22 Val av 2 gode män för jord- och skogsbruksförhållanden 2023-2026 - KS 2022/302-2 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges valberednings sammanträde den 17 november 2022 - Val av 2 gode män för jord- och skogsbruksförhållanden 2023-2026 : Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges valberednings sammanträde den 17 november 2022 - Val av 2 gode män för jord- och skogsbruksförhållanden 2023-2026

 Protokollsutdrag 34 (39) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 §25/22   Dnr: KS 2022/302 

 

Val av 2 gode män för jord- och 

skogsbruksförhållanden 2023-2026 

 
Beslut 

 
Kommunfullmäktiges valberedning återremitterar ärendet till 
partiföreträdarna. 

Ärendebeskrivning 

Följande nomineringar har inkommit: 

Ledamöternas förslag till beslut 

 
Ordförande föreslår att kommunfullmäktiges valberedning 
återremitterar ärendet till partiföreträdarna. 
_______ 
 
För åtgärd: 

Systemansvarig Troman 

För kännedom: 

De valda 
Personalenheten 

 

 



§72/22 Val av 1 god man för tätortsfrågor - KS 2022/303-1 Val av 1 god man för tätortsfrågor : Val av 1 god man för tätortsfrågor

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2022/303 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 46 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunfullmäktiges valberedning 
Kommunfullmäktige 

Val av 1 god man för tätortsfrågor 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår: 

 
 

Ärendebeskrivning 

Följande nomineringar har inkommit: 

 
 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Systemansvarig Troman 

För kännedom: 

Den valda 
Personalenheten 

Bilagor: 

Nomineringar 



§72/22 Val av 1 god man för tätortsfrågor - KS 2022/303-2 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges valberednings sammanträde den 17 november 2022 - Val av 1 god man för tätortsfrågor : Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges valberednings sammanträde den 17 november 2022 - Val av 1 god man för tätortsfrågor

 Protokollsutdrag 35 (39) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 §26/22   Dnr: KS 2022/303 

 

Val av 1 god man för tätortsfrågor 

 
Beslut 

 
Kommunfullmäktiges valberedning återremitterar ärendet till 
partiföreträdarna. 

Ärendebeskrivning 

Följande nomineringar har inkommit: 

Ledamöternas förslag till beslut 

 
Ordförande föreslår att kommunfullmäktiges valberedning 
återremitterar ärendet till partiföreträdarna. 
_______ 
 
För åtgärd: 

Systemansvarig Troman 

För kännedom: 

Den valda 
Personalenheten 

 

 



§73/22 Val av 1 tjänsteperson och 1 ersättare i Tallen Kooperativa hyresrättsförening 2023-2026 - KS 2022/310-1 Val av 1 tjänsteperson och 1 ersättare i Tallen Kooperativa hyresrättsförening 2023-2026 : Val av 1 tjänsteperson och 1 ersättare i Tallen Kooperativa hyresrättsförening 2023-2026

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2022/310 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 46 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunfullmäktiges valberedning 

Val av 1 tjänsteperson och 1 ersättare i Tallen Kooperativa 

hyresrättsförening 2023–2026 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Förslag till beslut ska vara tydliga, och fullständiga meningar. 

Vad ska göras? 
Hur ska det göras? 
När ska det göras? 

Ärendebeskrivning 

Följande nomineringar har inkommit: 
 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Handläggares titel, nämnd, förvaltning, enhet, bolag, myndighet. 

För kännedom: 

Handläggares titel, nämnd, förvaltning, enhet, bolag, myndighet, medborgare 

Bilagor: 

Här redovisar du bilagor 



§73/22 Val av 1 tjänsteperson och 1 ersättare i Tallen Kooperativa hyresrättsförening 2023-2026 - KS 2022/310-2 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges valberednings sammanträde den 17 november 2022 - Val av 1 tjänsteperson och 1 ersättare i Tallen Kooperativa hyresrättsförening 2023-2026 : Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges valberednings sammanträde den 17 november 2022 - Val av 1 tjänsteperson och 1 ersättare i Tallen Kooperativa hyresrättsförening 2023-2026

 Protokollsutdrag 39 (39) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 §29/22   Dnr: KS 2022/310 

 

Val av 1 tjänsteperson och 1 ersättare i Tallen 

Kooperativa hyresrättsförening 2023-2026 

 
Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedningen återremitterar ärendet till 
partiföreträdarna och kanslienheten för att nominera 1 
tjänsteperson och 1 ersättare. 

Ärendebeskrivning 

Följande nomineringar har inkommit: 
Ledamöternas förslag till beslut 

 
Ordförande föreslår att kommunfullmäktiges valberedningen 
återremitterar ärendet till partiföreträdarna och kanslienheten 
för att nominera 1 tjänsteperson och 1 ersättare. 
_______ 
 

 

 



§74/22 Ordning för inkallande av ersättare i styrelser och nämnder 2023-2026 - KS 2022/177-1 Ordning för inkallande av ersättare i styrelser och nämnder 2023-2026 : Ordning för inkallande av ersättare i styrelser och nämnder 2023-2026

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

1 (2) 

    KS 2022/177 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 31 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunfullmäktige 

Ordning för inkallande av ersättare i styrelser och nämnder 

2022–2026 

Förslag till beslut 

Följande regler ska gälla: 

Parti Följande ersättare inträder, i angiven ordning, 
om inte ersättare från samma parti är på plats 

Socialdemokraterna (S) S, C V, MP, M, KD, L, LPO 

Vänsterpartiet (V) V, MP, S, C 

Centerpartiet (C) C, S, MP, V, LPO, KD, M, L, SD 

Moderaterna (M) KD, L, SD, LPO 

Kristdemokraterna (KD) KD, L, LPO, M, SD, C, S, MP, V 

Liberalerna (L) L, KD, M, LPO, SD 

Miljöpartiet (MP) MP, V, S, C 

Sverigedemokraterna 
(SD) 

M, KD, LPO, L 

Landsbygdspartiet 
oberoende (LPO) 

 
Återkommer i december 

Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning som bestämts i 
kommunfullmäktige vid val till nämnder och styrelser. 

Saknas ersättare enligt beslutad inkallelseordning, inträder ersättare utifrån 
mandatfördelning i kommunfullmäktige. 

I nämndreglementena finns vissa kompletterande regler om ersättarnas 
tjänstgöring. 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta om i vilken ordning ersättare 
ska inkallas till tjänstgöring i nämnderna. 

När en ledamot är frånvarande inkallas i första hand en ersättare från samma 
parti som den frånvarande ledamoten. Finns flera ersättare från samma parti 
inkallas de i den ordningen de är upptagna i protokollet. Saknas ersättare från 
samma parti inkallas ersättare i den föreslagna ordningen. Saknas ersättare 



§74/22 Ordning för inkallande av ersättare i styrelser och nämnder 2023-2026 - KS 2022/177-1 Ordning för inkallande av ersättare i styrelser och nämnder 2023-2026 : Ordning för inkallande av ersättare i styrelser och nämnder 2023-2026

   
 

 2 (2)  

 

 

från den föreslagna ordningen, inträder ersättare utifrån mandatfördelning i 
kommunfullmäktige. 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För kännedom: 

Samtliga nämnder 



§75/22 Val av revisorer till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens avvecklande under 2023 - KS 2021/54-70 Val av revisorer till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens avvecklande under 2023 : Val av revisorer till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens avvecklande under 2023

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2021/54 

 Kanslienheten 
Rouzbeh Isa 
 0581-812 09 
rouzbeh.isa@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunfullmäktiges valberedning 
Kommunfullmäktige 

Val av revisorer till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens 

avvecklande under 2023 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige utse för 
2023: 
 
Gunilla Carlsson (S) 
Roland Rohde (C) 
XX 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige i kommunalförbundets medlemskommuner beslutade i 
april 2022 om avveckling av kommunalförbundet Samhällsbyggnad 
Bergslagen. Kommunerna beslutade bland annat att kommunalförbundet ska 
upphöra som egen juridisk person och att ansvaret övergår till respektive 
kommun.  
 
Förbundet informerats om att avvecklingen inte kommer vara fullt ut 
genomförd vid årsskiftet 2022–2023. Det finns därför ett behov av revision 
även under 2023 fram till att avvecklingen är genomförd. 
 
För att säkerställa kontinuitet och effektivitet i revisionsarbetet föreslår 
revisorer till medlemskommunernas kommunfullmäktige att utse nuvarande 
revisorer för kommunalförbundet att vara revisorer under 
avvecklingsperioden fram till att förbundet upphört.  
 
Enligt god revisionssed så ska kommunen för den samlade revisionen välja 
revisorer ur medlemskommunens revisionsgrupp som revisor i 
kommunalförbund. Birgitta Asp-Eriksson (S) har inte valts för 2023 till 
kommunens revisionsgrupp. Lindesbergs kommun behöver därför utse någon 
annan från kommunens revisionsgrupp som revisor till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens avvecklande under 2023. 
 

Henrik Arenvang Rouzbeh Isa 
Kommundirektör Handläggare 

Bilagor: 

Val av revisorer till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens avvecklande 
under 2023 



§75/22 Val av revisorer till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens avvecklande under 2023 - KS 2021/54-70 Val av revisorer till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens avvecklande under 2023 : Val av revisorer till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens avveklande under 2023

 
 
  

                 

  

2022-10-11  
   

 

           
 

SAMHÄLLSBYGGNADS- 
FÖRBUNDET 
BERGSLAGEN 
Revisionen 
     Till: 

    Fullmäktige Lindesbergs kommun 
    Fullmäktige Nora kommun 
    Fullmäktige Ljusnarsbergs kommun 
    Fullmäktige Hällefors kommun 

  

 
 

Revisorer i kommunalförbundet Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
med anledning av avveckling av förbundet.  
Kommunfullmäktige i kommunalförbundets medlemskommuner beslutade i april 2022 om 
avveckling av kommunalförbundet Samhällsbyggnad Bergslagen. Kommunerna beslutade 
bland annat att kommunalförbundet ska upphöra som egen juridisk person och att ansvaret 
övergår till respektive kommun. Vidare beslutades att alla fyra kommunerna fortsatt 
kommer att samverka kring verksamheterna vatten och avlopp, avfall och återvinning samt 
gata och vinterhållning genom att en gemensam teknisk nämnd med egen förvaltning bildas. 
Sätet för den gemensamma nämnden föreslås organiseras i Lindesbergs kommun med 
politisk representation från Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg. 
Den nya politiska organisationen ska träda i kraft i samband med nya mandatperioden 1 
januari 2023. 
Vi har av förbundet informerats om att avvecklingen inte kommer vara fullt ut genomförd 
vid årsskiftet 2022–2023. Det finns därför ett behov av revision även under 2023 fram till att 
avvecklingen är genomförd.  
För att säkerställa kontinuitet och effektivitet i revisionsarbetet föreslår vi revisorer till 
medlemskommunernas kommunfullmäktige att utse nuvarande revisorer för 
kommunalförbundet att vara revisorer under avvecklingsperioden fram till att förbundet 
upphört.  

  



§75/22 Val av revisorer till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens avvecklande under 2023 - KS 2021/54-70 Val av revisorer till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens avvecklande under 2023 : Val av revisorer till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens avveklande under 2023

  

 

 

 
Gunilla Carlsson  Jan Kallenbäck  Pirjo Nilsson 
Revisor  Revisor  Revisor 
Lindesbergs kommun Nora kommun  Ljusnarsbergs kommun 
 
 
 
 
 
Roland Rohde  Birgitta Asp-Ericson Terje Frölisch 
Revisor  Revisor  Revisor 
Lindesbergs kommun Lindesbergs kommun Hällefors kommun 
 
 
 
 
 



§76/22 Medborgarförslag om att kommun aktivt ska upphandla med lokala aktörer - KS 2022/318-3 Medborgarförslag om att kommun aktivt ska upphandla med lokala aktörer : Medborgarförslag om att kommun aktivt ska upphandla med lokala aktörer

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2022/318 

 Kanslienheten 
Rouzbeh Isa 
 0581-812 09 
rouzbeh.isa@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag om att kommun aktivt ska upphandla med 

lokala aktörer 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
 

Ärendebeskrivning 

Förslagsställaren vill att kommunen ska aktivt verka för att så mycket som 
möjligt av dennes upphandlingar sker av lokala leverantörer. 
 

Henrik Arenvang Rouzbeh Isa 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

För kännedom: 

Förslagsställaren 

Bilagor: 

Medborgarförslag om att kommun aktivt ska upphandla med lokala aktörer 



§76/22 Medborgarförslag om att kommun aktivt ska upphandla med lokala aktörer - KS 2022/318-3 Medborgarförslag om att kommun aktivt ska upphandla med lokala aktörer : Medborgarförslag om att kommun aktivt ska upphandla med lokala aktörer Ärendenummer #28707

Denna fil är sekretess skyddad

 
 Titel : Medborgarförslag om att kommun aktivt ska upphandla med lokala aktörer Ärendenummer #28707 

 Skyddskod : Allmän handling skyddad enligt Dataskyddsförordningen GDPR 

 Paragraf : Dataskyddsförordningen



Mötesdatum Behandling Typ
2022-12-05 Revisionsrapport Granskning Framtidens äldreomsorg  2022 Meddelanden

2022-12-05 Revisionsrapport Granskning Ägarens styrning och kontroll 
över kommunala bolag samt bolagens följsamhet av ägarens 
direktiv

Meddelanden
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