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1. INLEDNING 

Det pågår ett detaljplanearbete för att möjliggöra att fastigheten Bjursnäs 5:1 i Laxå 

delvis ställs om till bostadsmark. Detaljplanens syfte är att behandla Bjursnäs 5:1 men 

för att täcka in kvarteret ut till Tivedsvägen kommer planen även beröra några få 

kvadratmeter av de kommunala fastigheterna Bjursnäs 4:1 och Bjursnäs 1:3.  

I den miljötekniska förundersökningen har det framkommit att risk för PFAS-ämnen 

inte kan uteslutas på grund av att rester av släckskum innehållande PFAS kan ha spridits 

från brandstationen som ligger på grannfastigheten Bjursnäs 1:268. Utifrån denna 

misstanke har Samhällsbyggnad Sydnärke beställt en översiktlig miljöteknisk 

markundersökning på Bjursnäs 5:1. 

2. UPPDRAG OCH SYFTE 

Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av Samhällsbyggnad Sydnärke, Torun 

Andersson, utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning av del av Bjursnäs 5:1 i 

Laxå. 

Uppdragets syfte är att översiktligt undersöka om det förekommer i PFAS-ämnen på 

fastigheten i sådan utsträckning att det medför oacceptabla risker vid omställning av 

marken enligt ny detaljplan.  

Denna rapport gäller för detta specifika uppdrag och får endast återges i sin helhet, om 

inte annat skriftligen i förväg överenskommits med aktuell uppdragsledare.  

2.1. Utrednings- och åtgärdsprocess för förorenad mark 
Processen att utreda och välja efterbehandlingsåtgärd för ett förorenat område startar när 

det finns information eller misstanke om att ett område är så förorenat att det kan utgöra 

risk för människors hälsa eller miljön. Processen utförs stegvis, där varje steg utgör 

underlag för nästa fas eller beslut om att processen kan avbrytas. Återkoppling och 

omtag av vissa moment kan bli nödvändiga då ny kunskap kommer in i efterhand och 

det är därför inte ovanligt att flera moment kan pågå mer eller mindre samtidigt. I Figur 

2.1. illustreras processen översiktligt med information om var i processen det aktuella 

objektet befinner sig i. 
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Figur 2.1 Schematisk beskrivning av utrednings- och efterbehandlingsprocessen, där blåmarkering anger de moment 

som det aktuella objektet har utfört. 

  

Övergripande åtgärdsmål

Anger vad man vill uppnå med en efterbehandlingsåtgärd

Undersökning och utredning

Provtagningar i fält som underlag för riskbedömning. Inför provtagning tas en provtagningsplan fram som 
ofta förankras med tillsynsmyndigheten.

Riskbedömning

Identifierar och kvantifierar de risker som det förorenade området kan ge upphov till.

Åtgärdsutredning

Vilka åtgärdsalternativ kan vara lämpliga för aktuellt område. De alternativ som väljs beskrivs närmare 
avseende kostnader, risker och omgivningspåverkan.

Riskvärdering

I riskvärderingen jämförs  de totala miljömässiga konsekvenserna (positiva och negativa) och tekniksa risker 
för åtgärdsalternativen med kostnaderna.

Mätbara åtgärdsmål

Konkretisering av de övergripande åtgärdsmålen i mätbara termer, som sedan kontrolleras i kontrollprogram 
som utförande- och omgivningskontroll samt referenseundersökningar.

Åtgärdsförberedelser och åtgärdskrav

Åtgärdskraven preciserar vad som bör göras och på vilket sätt, de bör vara kalkylerbara och omfatta alla 
aktiviteter och medier som ska åtgärdas/hanteras. I detta moment upprättas en anmälan om efterbehandling.

Genomförande

Upphandling och projektledning av entreprenad. Miljökontroll utförs enligt kontrollprogram för t.ex. 
uppföljning av mätbara åtgärdsmål

Uppföljning och dokumentation

Hela processen ska dokumenteras så att den lätt kan följas.  Dokumentationen ska vara avsedd för 
tillsynsmyndigheten alternativt som underlag för riskkommunikation, planprocess eller liknande. 
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3. OBJEKTBESKRIVNING 

I avsnittet nedan beskrivs objektet kortfattat, ytterligare information finns i 

Förundersökning Bjursnäs 5:1 m.fl. (Structor Miljöteknik AB, 2022-06-03). 

3.1. Bakgrundsinformation och föroreningskällor 

3.1.1. Fastigheten  
Fastigheten Bjursnäs 5:1 ligger i korsningen Tivedsvägen och Rörforsvägen i Laxå, se 

figur 3.1. Fastigheten är ca 2 700 kvm och ägs sedan 2014 av Bergfästet Bio och 

Festsalar I Laxå AB. Fastigheten är till större delen bebyggd med en byggnad i 1-2 

våningar ovan mark samt källarplan. Den nya detaljplanen ska möjliggöra omställning 

av befintlig byggnad till bostäder och/eller uppförande av nya byggnader. 

Fastigheten gränsar i norr mot en kyrkogård, i öster mot Rörforsvägen, i söder mot 

Tivedsvägen och parkeringsytor. I väster angränsar fastigheten mot Bjursnäs 1:268 där 

Nerikes Brandkår har en anläggning, inrymmande garage och personalutrymmen.  

 

Figur 3.1 Flygfoto över del av Laxå, fastigheten Bjursnäs 5:1 är ungefärligt markerat med brandgul heldragen linje.  

Övriga fastighetsgränser som delvis ingår i detaljplanen markeras med streckade linjer. Källa: Lantmäteriet/Metria 
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3.1.2. Verksamhetshistorik 
I planbeskrivningen för detaljplanen anges inget byggår för fastigheten. Enligt hörsägen 

ska fastigheten varit bebyggd från tidigt 1900-tal, men sedan byggts ut och byggts om. 

På flygfoto från 1959 noteras en byggnad med samma utbredning som idag. 

Byggnaden ska ha använts för olika verksamheter, från början av IOGT, bland annat 

kurser, teater, bio och olika barnverksamheter.  

Det finns sammantaget inga uppgifter om att någon miljöfarlig verksamhet ska ha 

bedrivits i fastigheten. 

3.1.3. Miljö och hälsostörandepåverkan från omgivningen  
Enligt Länsstyrelsernas sammanställning av potentiellt förorenade områden förekommer 

det ett par verksamheter inom närområdet. Framför allt är det två drivmedelsstationer 

och en verkstads som ska ha använt klorerade lösningsmedel. Enligt utförd 

förundersökning (Structor Miljöteknik AB, 2022-06-10) så bedöms sannolikheten för 

att spridning av drivmedelsrester samt klorerade lösningsmedel ska ha skett till Bjursnäs 

5:1, i den utsträckning att det skulle kunna innebära hälsorisker för de framtida boende 

som mycket låg. Detta borde således inte vara ett hinder för planens genomförande. 

Direkt norr om Bjursnäs 5:1 ligger en kyrkogård. Enligt rapporten Dräneringsvatten 

från begravningsplatser som är utgiven av Svenskt Vatten 2014 (författare P-A Camper, 

WSP) så är sannolikheten för utlakning av förorenande ämnen från kyrkogårdar mycket 

låg.  

Direkt väster om Bjursnäs 5:1 ligger Nerikes Brandkårs anläggning, på fastigheten 

Bjursnäs 1:268. Det har på senare år generellt påvisats perflourerade ämnen (PFAS-

ämnen) kring brandstationer i Sverige. Detta beror på att PFAS används i 

brandssläckningsskum. Det är inte sannolikt att släckövningar har utförts på platsen 

men möjligt att brandbilar med skumrester på sig stått uppställda och eventuellt även 

tvättats på Bjursnäs 1:268. Då större delen av Bjursnäs 1:268 är asfalterad antas 

eventuella PFAS föroreningar främst runnit av mot dagvattensystemet men det finns 

även ytor där vatten kan infiltrera. 

3.1.4. Miljö- och hälsostörande ämnen som kan förväntas på objektet 
Utifrån avsnitt 3.1.2 och 3.1.3 kan det inte uteslutas att det kan förekomma PFAS-

ämnen i halter som kan medföra risk för framtida boende.  
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3.2. Platsinformation och spridningsvägar 

3.2.1. Geologiska och hydrologiska förhållanden 
Enligt SGUs jordartskarta ligger undersökningsområdet på postglacial finsand se figur 

4.1. I öster återfinns berg i dagen, Midsommarberget. Det finns även ytor med sandig 

morän i närområdet. Enligt SGUs brunnsarkiv finns det på fastigheten Bjursnäs 2:25 två 

energibrunnar som installerades 1999. Jorddjupet i borrpunkterna anges till 7 respektive 

10 m. Enligt Brunnsarkivet varierar jorddjupet i närområdet i övrigt mellan 0-4 m.   

 

Figur 3.2 Urklipp ur SGUs kartvisare för jordart 1:25 000 – 1:100 000, underlagras av ortofoto över området. 

Orangea fält med vita pricka symboliserar postglacial finsand och blåa ytor symboliserar sandig-morän. Röda ytor 

symboliserar berg i dagen och grönt isälvssediment, Undersökningsområdet är ungefärligt markerat med fet svart 

linje, övriga fastigheter med streckad svart linje 

Enligt Länsstyrelsernas VattenInformationsSystem Sverige (VISS) gör grundvatten-

förekomsten, Olshammaråsen, ett uppehåll genom Laxå tätort. Den förekommer dock 

både norr och söder om tätorten. Enligt SGUs kartvisare för grundvattenmagasin i jord 

bedöms uttagsmöjligheterna i närområdet kring Bjursnäs 5:1 vara under 1 l/s.  

Med tanke på det lilla jorddjup som finns i närområdet bedöms eventuellt grundvatten 

inte vara särskilt skyddsvärt men ett generellt grundvattenskydd ska dock alltid beaktas. 

Det ska dock finnas ett stort antal brunnar för enskild vattentäkt på en fastighet inne i 

centrala tätorten, ca 400 m norr om Bjursnäs 5:1, hur dessa nyttjas är dock inte känt. 

Avståndet till dricksvattentäkten som försörjer Laxå tätort är ca 1 mil åt söder. 
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Enligt SGU:s grundvattenkarta är uttagsmöjligheterna av grundvatten ur berg tämligen 

goda. Grundvattnets strömningsriktning är inte utredd.  

Närmsta ytvattendrag är biflöde till Laxån som leds av söder om E20 och går ihop med 

Laxån strax söder om järnvägen. 

3.2.2. Byggnader och markinstallationer 
Inom undersökningsområdet finns idag en byggnad med två våningar ovan jord och ett 

källarplan. Ledningsdragningar inom fastigheten är inte känd i denna utredning.  

 

3.3. Skyddsobjekt 
När en detaljplan prövas, bedöms endast hur eventuella miljöfarliga ämnen kan påverka 

människors hälsa. Det gör att denna utredning endast kommer fokusera på 

skyddsobjektet människan. Om detaljplanen antas, kommer risker för övriga 

skyddsobjekt, så som grundvatten, ytvatten och markmiljö, hanteras inom 

bygglovsprocessen av den kommunala tillsynsmyndigheten.  

Fastigheten används i dag för verksamhet (bio och festlokal mm), men om den nya 

detaljplanen antas kommer den möjliggöra för att fastigheten även kan nyttjas som 

bostadsmark. Detta medför att barn och vuxna antas vistas på fastigheten ca 24 timmar 

per dag under en livstid i framtiden. Till verksamheten kommer även tillfälliga 

besökare, de boende bedöms dock vara dimensionerande för hälsorisker.  
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4. UTFÖRANDE 

4.1. Metod allmänt 
I detta tidiga skede, för detaljplanen, bedömdes det tillräckligt med en mindre, indikativ 

undersökning, för att undersöka om det förekommer PFAS-ämnen i ytlig jord, som de 

framtida boende kan exponeras för inom Bjursnäs 5:1. Provtagningen har därför utförts 

med handhållen spade i gräsmattan i fastighetsgräns mot Bjursnäs 1:268.  

Undersökningsområdet avgränsades till grönytan mot Bjursnäs 1:268, då det bedöms 

vara där som eventuell förorening, via vatten kan ha infiltrerat från brandkårens 

anläggning.  

4.2. Laboratorieanalyser 
För ackrediterade analyser har Eurofins nyttjats. Båda proverna analyseras med 

avseende på 11 PFAS ämnen, inkl PFOS och PFOA.  

4.3. Provtagning och provhantering 
Provtagningen utfördes den 16 september 2022. Vid provtagningen uttogs två ytliga 

samlingsprover, samlingsprov 1 och samlingsprov 2, från djupet 0-0,3 m, se figur 4.1. 

 

Figur 4.1 Ungefärlig placering av samlingsprov1 och samlingsprov2 

Underliggande mark var för torr hårt packad för att kunna provtas med handhållen 

spade. Respektive samlingsprov bestod av 10 delprover från respektive yta. Proverna 

skickades till laboratorium dagen efter provtagningen.  
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5. RESULTAT 

5.1. Laboratorieanalyser 
Uppmätta halter redovisas i tabell 5.1. Analysprotokoll redovisas i bilaga 1. 

Tabell 5.1 Resultat från laboratorieanalyser i mark  

Ämne 
 
 

Samlingsprov 1 
0-0,3 m 

(µg/kgTS) 

Samlingsprov 2 
0-0,3 m (µg/kgTS) 

Torrsubstans 85,6 87,2 

PFBA (Perfluorbutansyra) 0,16 0,17 

PFPeA (Perfluorpentansyra) 0,18 0,15 

PFHxA (Perfluorhexansyra) 0,15 0,14 

PFHpA (Perfluorheptansyra) 0,15 0,15 

PFOA (Perfluoroktansyra) 0,18 0,13 

PFNA (Perfluornonansyra) 0,13 <0,10 

PFDA (Perfluordekansyra) 0,13 <0,10 

PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) <0,10 <0,10 

PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) <0,10 <0,10 

PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) 1,2 0,65 

6:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) <0,10 <0,10 

Summa PFAS SLV 11 2,4 1,6 
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6. FÖRENKLAD RISKBEDÖMNING 

På fastigheten har det, i grönytan som gränsar mot brandstationen, detekterats PFAS-

ämnen i ytlig jord. För att bedöma om detta innebär ett hinder för den framtida 

detaljplanen har en förenklad riskbedömning utförts. 

6.1. Riskbaserade haltkriterier för förorenade medier 
För PFAS har Naturvårdsverket inte tagit fram några generella riktvärden. Däremot har 

SGI tagit fram preliminära riktvärden för PFAS (SGI publikation 21, 2015). Sedan dess 

har den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet sänkt det tolererbara intaget av 

PFAS (egentligen PFAS sum4) vilket gör att SGI håller på med en revidering av 

riktvärdena för PFAS. Detta arbete är dock inte klart ännu, varför denna riskbedömning 

kommer baseras på riktvärden från 2015. I figur 6.1. redovisas hur riktvärdena är 

uppbyggda. 

För att en detaljplan ska kunna antas krävs redogörelse om att föroreningssituationen 

inte utgör ett hinder för planen. Med föroreningssituation avses i detaljplanarbetet 

hälsorisker för människor. Enligt figur 6.1 så är det hälsoriskbaserade riktvärdet för 

känslig markanvändning 0,031 mg/kg. Detta baseras dock på att det intas dricksvatten 

från fastigheten. På aktuell fastigheten kommer det dock inte ske något 

dricksvattenuttag. Riskerna för intagjord, hudkontakt, inandning damm och inandning 

ångor kan dock inte uteslutas i och med att föroreningen förekommer så ytligt. Enligt 

figur 6.1 skulle det därför vara intag jord som är styrande för hälsoriktvärdet. Baserat på 

detta bedöms det riskbaserade haltriktvärdet för PFOS vara 1,9 mg/kg, dvs 1 900 µg/kg.  

I och med att tolererbara intaget av PFAS har justerats sedan riktvärdena togs fram bör 

riktvärdet användas konservativt.  

 

Figur 6.1 Uppbyggnad av riktvärdena för PFOS motsvarande KM och MKM. Källa: SGI publikation 21, 2015. 

6.2. Val av representativt värde 
Se tabell 5.1. Riktvärdet är framtaget för PFOS men enligt SGI kan riktvärdet även 

användas med försiktighet för summan av PFAS-ämnen.  
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6.3. Jämförelse mellan representativa halter och haltkriterierna 
I det två samlingsproverna varierar PFOS halterna mellan 0,65-1,2 µg/kg vilket med 

marginal underskrider haltkriteriet på 1 900 µg/kg. Även samlingsparametern PFAS 11 

underskrider med marginal haltkriteriet i båda proverna.  

Eftersom uppmätta halter är ca 1000 ggr lägre än haltkriteriet, bedöms det som 

sannolikt att halterna inte kommer innebära några betydande hälsorisker trots den 

europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet sänkt det tolererbara intaget av PFAS-

ämnen efter att riktvärdena beräknats av SGI. 

6.4. Bedömning av osäkerheter och kunskapsluckor 
En kunskapslucka är att endast den ytligaste jorden på del av fastigheten undersökts. 

Föroreningen är således inte avgränsad i plan eller djup. Utifrån grönytans placering 

bedöms det vara där som risken är som störst för kontaminering av PFAS. Olika PFAS-

ämnen har olika egenskaper men generellt finns de en gruppering som lätt lakar ut och 

sprids med nederbörd ned till grundvattnet och följer grundvattenströmningen. Dessa 

PFAS ämnen antas redan har lakat ut från fastigheten och transporterats bort från 

fastigheten. Den andra grupperingen binder in relativt hårt till ytlig mark, mineral och 

organiskt material, dessa ämnen finns kvar på fastigheten och även de som provtagits 

och analyserats.  

Det finns alltid osäkerheter i provtagning. I detta fall har provtagningen utförts med 

samlingsprovtagning. Det finns fördelar och nackdelar med både stickprovtagning och 

samlingsprovtagning. I stickprovtagning erhålls generellt en relativt stor variation av 

halter vilket gör att det ibland går att tolka ut var det kan finnas hot-spots och var 

marken bedöms som ren. I samlingsprovtagning fördelas halterna ut över ett större 

område, dock kan man provta en större yta än vad det kanske finns budget att analysera 

stickprover ifrån. I detta fall har det bedömts vara mest lämpligt att använda sig av 

samlings-provtagning, för att indikera om det generellt förekommer PFAS inom 

grönytan. Att det inte går att identifiera eventuella hot-spots i undersökningen, bedöms 

vara av mindre vikt i denna indikativa undersökning. Dessutom sker exponering för 

människor över en genomsnittlig yta, vilket bäst representeras av ett samlingsprov.  

Gällande laboratorieanalyser framgår dess mätosäkerheter i analysprotokollen. 

Sammanvägt bedöms det resultat som framkommit relevant och kan användas som 

bedömningsmaterial om man räknar med en viss osäkerhet och behandlar resultatet med 

försiktighet utifrån dessa kända osäkerheter. 
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7. SLUTSATSER OCH REKOMENDATIONER 

Utifrån uppmätta halter av PFAS från grönytan på Bjursnäs 5:1, bedöms det inte finnas 

risk för människors hälsa. Påträffad förorening bedöms således inte utgöra ett hinder för 

detaljplan, omställning till bostäder.  

Om detaljplanen vinner laga kraft ska fastighetsägaren dock vara medveten om att det 

kan komma att krävas åtgärder för att säkerställa att påträffad förorening inte utgör risk 

för andra skyddsobjekt, så som grundvatten, ytvatten eller marklevande organismer, 

vilket generellt behöver säkerställas innan bygglov beviljas.   

7.1. Upplysning angående krav enligt Miljöbalken och Arbetsmiljölagen 
Då föroreningar påträffats på fastigheten (PFAS-ämnen i jord) ska den som äger eller 

brukar fastigheten genast anmäla detta till tillsynsmyndigheten (Sydnärkes 

Miljöförvaltning) enligt Miljöbalken kap 10 § 11. Tillsynsmyndigheten meddelar beslut 

om krav på eventuell efterbehandling. Denna rapport innehåller nödvändiga uppgifter 

för en sådan anmälan med tillägg om fullständiga ägar/brukarförhållanden. Om 

efterbehandling/sanering blir aktuell är det förbjudet att utan anmälan till 

tillsynsmyndigheten vidta efterbehandlingsåtgärd enligt 28 § förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

I händelse av undersökningar och efterbehandlingsåtgärder är arbetsmiljö en viktig 

aspekt. Arbetsmiljön regleras av Arbetsmiljölagen (1977:1160) AML. 

Arbetsmiljöverket har utfärdat föreskrifter, som mer i detalj anger krav och skyldigheter 

beträffande arbetsmiljö. Det finns flera förskrifter som reglerar arbetsmiljön i samband 

med undersökningar och efterbehandling av förorenade områden. Föreskriften Kemiska 

Arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) gäller åtgärder för att förebygga att farliga kemiska 

ämnen medför ohälsa eller olycksfall. I föreskriften Byggnads- och anläggningarbete 

(AFS 1999:3) finns regler som rör byggarbete, vägarbete och takarbete. Här finns även 

kraven som infördes 1 januari 2009 gällande ökande krav på byggherrens ansvar. 

Beroende på vilken efterbehandlingsåtgärd det handlar om kan även andra föreskrifter 

vara aktuella. 

Mer information om säkerheten i arbetsmiljön på förorenade områden finns i 

Marksanering – om hälso- och säkerhetsrisker vid arbete i förorenade områden 

(Arbetsmiljöverket , 2002) och Sakta säkert – säkerhet vid schaktning i jord 

(Arbetsmiljöverket, 2011). 
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BIL 1 ANALYSPROTOKOLL 

 



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-191133-01

EUSELI2-01058433
Í%SQbÂ![)>MÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

6051-046

Structor Miljöteknik AB

Ola Westman

Ribbingsgatan 11

70363 ÖREBRO

Kundnummer: SL7632839

Provbeskrivning:

177-2022-09190010Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2022-09-16

Ola  Westman

Provet ankom:

JordMatris:

2022-09-17

Utskriftsdatum: 2022-09-23

2022-09-17Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Samlingsprov 1

Provtagningsplats: Bjursnäs 5:1 m.fl

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

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

µg/kg Ts0.16PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts0.18PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts0.15PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts0.15PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts0.18PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts0.13PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts0.13PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts1.2PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.106:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts2.4Summa PFAS SLV 11 a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

Kopia till:

Matilda Wiberg  (matilda.wiberg@structor.se)

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-22-SL-191133-01

Í%SQbÂ![)>MÎ

EUSELI2-01058433

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Food & Feed Testing Sweden 
(Lidköping)
Sockerbruksg 3, port 2
531 40 Lidköping
www.eurofins.se

Tlf:        +46 10 490 8310

Rapport utfärdad av
ackrediterat laboratorium

Report issued by
Accredited Laboratory

ËAR-22-LW-093821-01KÎ

AR-22-LW-093821-01

EUSELI-00384948

Uppdragsmärkn.

EUSELI2-01058433

Eurofins Environment Testing Sweden AB
 Rapportmottagare
Box 737
Port 1
531 17 LIDKÖPING

Kundnummer: LW9901152

Analysrapport
Provnummer: 525-2022-09190063

Samlingsprov 1Provmärkning:

2022-09-19Provet ankom:

2022-09-21Analysrapport klar:

177-2022-09190010_LProvets kod:

Analyserna påbörjades: 2022-09-19

Provtagare: Ola  Westman

Resultat Enhet Metod/ref.Mäto. LabParameterTestkod

µg/kg Ts6:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) EUSELI± 23%LW14Q <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFBA (Perfluorbutansyra) EUSELI± 23%LW14R 0.16[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFBS (Perfluorbutansulfonsyra) EUSELI± 23%LW14C <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFDA (Perfluordekansyra) EUSELI± 23%LW14I 0.13[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFHpA (Perfluorheptansyra) EUSELI± 23%LW14F 0.15[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFHxA (Perfluorhexansyra) EUSELI± 23%LW14E 0.15[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) EUSELI± 23%LW14D <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFNA (Perfluornonansyra) EUSELI± 23%LW14H 0.13[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFOA (Perfluoroktansyra) EUSELI± 23%LW14G 0.18[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFOS (Perfluoroktansulfonsyra) EUSELI± 23%LW14U 1.2[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFPeA (Perfluorpentansyra) EUSELI± 23%LW14S 0.18[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsSumma PFAS SLV 11 EUSELILW151 2.4[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

%Torrsubstans EUSELI± 5%LW1VE 85.6[a] SS-EN 12880:2000

Rapportkommentar:

PFOS, PFHXS, PFOA och PFOSA rapporteras som summan av linjära och grenade former.

Förklaringar AR-003 v90

Mäto: Mätosäkerhet

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

förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

2.0

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

Sida 1 av 2

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



EUSELI-00384948ËAR-22-LW-093821-01KÎ

AR-22-LW-093821-01

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Fanny Karlsson, Rapportansvarig

Förklaringar till vilka laboratorier som utfört analyserna och till ackreditering/erkännanden

Lab Ackreditering/ErkännandeMark.Namn

EUSELI ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping) [a]

före en parameter indikerar ackrediterad analys [a] 

Förklaringar AR-003 v90

Mäto: Mätosäkerhet

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

förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

2.0

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

Sida 2 av 2

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-191134-01

EUSELI2-01058433
Í%SQbÂ![)?VÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

6051-046

Structor Miljöteknik AB

Ola Westman

Ribbingsgatan 11

70363 ÖREBRO

Kundnummer: SL7632839

Provbeskrivning:

177-2022-09190011Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2022-09-16

Ola  Westman

Provet ankom:

JordMatris:

2022-09-17

Utskriftsdatum: 2022-09-23

2022-09-17Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Samlingsprov 2

Provtagningsplats: Bjursnäs 5:1 m.fl

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

µg/kg Ts0.17PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts0.15PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts0.14PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts0.15PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts0.13PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts0.65PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.106:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts1.6Summa PFAS SLV 11 a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

Kopia till:

Matilda Wiberg  (matilda.wiberg@structor.se)

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-22-SL-191134-01
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EUSELI2-01058433

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Food & Feed Testing Sweden 
(Lidköping)
Sockerbruksg 3, port 2
531 40 Lidköping
www.eurofins.se

Tlf:        +46 10 490 8310

Rapport utfärdad av
ackrediterat laboratorium

Report issued by
Accredited Laboratory

ËAR-22-LW-093822-01ZÎ

AR-22-LW-093822-01

EUSELI-00384948

Uppdragsmärkn.

EUSELI2-01058433

Eurofins Environment Testing Sweden AB
 Rapportmottagare
Box 737
Port 1
531 17 LIDKÖPING

Kundnummer: LW9901152

Analysrapport
Provnummer: 525-2022-09190064

Samlingsprov 2Provmärkning:

2022-09-19Provet ankom:

2022-09-21Analysrapport klar:

177-2022-09190011_LProvets kod:

Analyserna påbörjades: 2022-09-19

Provtagare: Ola  Westman

Resultat Enhet Metod/ref.Mäto. LabParameterTestkod

µg/kg Ts6:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) EUSELI± 23%LW14Q <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFBA (Perfluorbutansyra) EUSELI± 23%LW14R 0.17[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFBS (Perfluorbutansulfonsyra) EUSELI± 23%LW14C <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFDA (Perfluordekansyra) EUSELI± 23%LW14I <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFHpA (Perfluorheptansyra) EUSELI± 23%LW14F 0.15[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFHxA (Perfluorhexansyra) EUSELI± 23%LW14E 0.14[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) EUSELI± 23%LW14D <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFNA (Perfluornonansyra) EUSELI± 23%LW14H <0.10[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFOA (Perfluoroktansyra) EUSELI± 23%LW14G 0.13[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFOS (Perfluoroktansulfonsyra) EUSELI± 23%LW14U 0.65[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsPFPeA (Perfluorpentansyra) EUSELI± 23%LW14S 0.15[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg TsSumma PFAS SLV 11 EUSELILW151 1.6[a] DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

%Torrsubstans EUSELI± 5%LW1VE 87.2[a] SS-EN 12880:2000

Rapportkommentar:

PFOS, PFHXS, PFOA och PFOSA rapporteras som summan av linjära och grenade former.

Förklaringar AR-003 v90

Mäto: Mätosäkerhet

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

förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

2.0

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

Sida 1 av 2

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



EUSELI-00384948ËAR-22-LW-093822-01ZÎ

AR-22-LW-093822-01

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Fanny Karlsson, Rapportansvarig

Förklaringar till vilka laboratorier som utfört analyserna och till ackreditering/erkännanden

Lab Ackreditering/ErkännandeMark.Namn

EUSELI ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping) [a]

före en parameter indikerar ackrediterad analys [a] 

Förklaringar AR-003 v90

Mäto: Mätosäkerhet

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

förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

2.0

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

Sida 2 av 2

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/


