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PROTOKOLL 1 

 Fört vid möte vid Rönneshytta fd sågverk 

Tid 2017-05-23 

Plats Rönneshytta fd sågverk 

 

 Namn Företag Sign 
 

Närvarande Mårten Eriksson Askersunds kommun ME 

 Andreas Johansson Sydnärkes Miljöförvaltning AJ 

 Mia Jameson WSP MJ 

 

Distribueras Närvarande 

Ylva Hedene, länsstyrelsen fk 

  

 

Punkt Beskrivning Ansvarig 

1 
Uppdragsavtal undertecknades. Inscannat avtal skickas till 
Ylva Hedene, länsstyrelsen. 

ME 

2 

De mest förorenade områdena, dvs delar av område 1 och 
2 enligt figur 2 i bidragsansökan, besöktes i fält. Dessa 
områden ska saneras ned till 2 meters djup. Inga 
kompletterande provtagningar ska göras. Däremot behöver 
uppgifter om områdets geoteknik utifrån borrprotokoll från 
Golders provtagningar sammanställas och kompletteras för 
att tillräckligt underlag ska finnas för att upphandla en 
framtida sanering. Geotekniska undersökningar bedöms 
särskilt krävas i strandnära områden.  

MJ 

3 

Strategier för provtagningar inom delområde 3 
diskuterades. Kompletterande vattenprovtagningar bedöms 
inte krävas som underlag. Förtätningar krävs inom områden 
där dioxinhalter över eller nära 90 ng/kg TS uppmätts. 
Dessutom behöver provtagningar ske i ej provtagna 
områden inom delområde 3 för att om möjligt kunna 
friklassa delar av området. Vid upphandlingen är det rimligt 
att handla upp ett i förväg angett antal prov till fast pris och 
tillkommande enligt á-prislista. Rent teknisk sett bedöms 
provtagningarna relativt enkla att göra eftersom det handlar 
om mark utan större stenmängder, inga vattendrag och en 
relativt jämn yta. I förfrågningsunderlaget anges översiktligt 
var kompletterande provtagningar ska ske. 

MJ 

4 
Konsultföretag som kan genomföra provtagningarna, och 
som därmed kan vara aktuella att skicka 
förfrågningsunderlag till,  bedöms vara exempelvis Golder, 

ME 
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Sweco och Structor. WSP kan inte komma i fråga pga 
jävsfrågan.  

5 

Om det ska finnas en möjlighet att kunna slutredovisa 
uppdraget enligt länsstyrelsens bidragsbeslut måste 
provtagningarna genomföras i början av september. En 
tidplan behöver upprättas, avstämning sker med berörda 
beslutspersoner rörande deras semester inför upprättande 
av tidplan. 

MJ 

6 
Vissa förberedelser bedömdes vara möjliga att påbörja. 
Exempelvis kan skog börja avverkas i delområde 1 och 2 
och möjliga återfyllningsmassor identifieras. 

ME 

7 

När det gäller information till boende i området finns planer 
på att hålla stormöte i samband med att saneringsarbeten 
påbörjas. Överenskoms att någon form av information 
rörande provtagningarna ska ske, exempelvis genom en 
blänkare i den tidning som skickas till alla hushåll i 
kommunen. Andreas ansvarar för detta. 

AJ 

 

Vid protokollet 

 

 

Mia Jameson 

 

 

 

















 Askersund 2017-07-03          

Kommunledningsförvaltningen Telefon  0583 - 810 00 (vx) 

 Telefax  0583 - 811 00 

696 82  ASKERSUND Bankgiro  5822-6515 

Diarienr: 17UPPH4    

 

 
 
 

 
 

Anbudsinbjudan 
 

Konsulttjänster för åtgärdsförberedande 
undersökningar vid f.d. Rönneshytta sågverk i 
Askersunds kommun  
 
Förfrågningsunderlag  
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 Anbudsinbjudan 
1.1 Allmän orientering 
 

1.1.1 Inledning 
 

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud avseende konsulttjänst 

för åtgärdsförberedande undersökningar vid f.d. Rönneshytta sågverk i Askersunds 

kommun.  
 

1.1.2 Bakgrund 
 

Vid Rönneshytta sågverk bedrevs sågverksamhet från 1880-talet fram till 1967 

inom ett ca 20 ha stort område. Timmer mellanlagrades i sjön Multen varifrån det 

transporterades in i sågverket. Sågat virke lades upp för torkning på ett 

lagringsområde. Under viss tidsperiod träskyddsbehandlades virke före torkning 

med det klorfenolbaserade preparatet Dowicide. Efter det att sågverket lades ned 

har bilskrotningsverksamhet skett på del av området och i en annan del har en 

byggnadsfirma bedrivit detaljhandel.  

Det aktuella objektet är klassat i riskklass 1 enligt MIFO fas 2, dominerade 

föroreningar är dioxiner med ursprung i doppningsverksamhet. En huvudstudie 

enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för efterbehandling av förorenade 

områden har genomförts. Enligt huvudstudien är marken förorenad med totalt ca 50 

g dioxin. Risker för människors hälsa kan inte uteslutas och det bedöms finnas 

risker för negativa effekter på markmiljön. En sammanfattning av huvudstudien har 

upprättats av Sydnärkes Miljöförvaltning i oktober 2016, BILAGA 1. 

Härefter har Askersunds kommun lämnat in en bidragsansökan om statsbidrag till 

åtgärder för avhjälpande av föroreningsskador. Kommunen har i ansökan förordat 

att man efterbehandlar genom schaktning och deponi/externt omhändertagande 

varefter återfyllning sker med rena massor, uppskattningsvis behöver 66 000 ton 

massor schakts bort. Ansökan omfattade sammanfattningsvis följande delmoment: 

 Förberedelser  

 Åtgärder 

 Efterföljande miljökontroll  

 

De övergripande åtgärdsmål som ska uppnås med åtgärderna är att: 

 Människor (besökare och yrkesverksamma) ska kunna vistas inom området, 

samt konsumera bär och svamp utan risk för hälsan avseende 

markföroreningar från undersökningsområdet. 

 Markföroreningar från undersökningsområdet ska inte utgöra en 

begränsning för att grundvattnet (inom området och i isälvsavlagringen) i 

framtiden ska fungera som en naturresurs. 

 Dioxinmängden i jord ska reduceras i enlighet med miljömålen så långt det 

är kostnadsmässigt motiverat.  
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Länsstyrelsen har med stöd av förordning om avhjälpande av föroreningsskador 

och statligt stöd för sådant avhjälpande vidareförmedlat bidrag till Askersunds 

kommun för åtgärdsförberedande undersökningar inom fastigheterna Rönneshytta 

1:35, 1:63, 1:64, 1:65, 5:6, 5:7, 5:10 och 5:12 samt Önnabo 2:2 i Askersunds 

kommun. 

1.1.3 Avtalstid 

De delar av uppdraget för vilka fast pris ska lämnas ska ha utförts senast den 30 

september 2017.  

1.1.4 Upplysningar under anbudstiden 

Handläggare för denna upphandling är: 

Beställare: Mårten Eriksson, Teknisk chef Askersunds kommun, 

marten.eriksson@askersund.se   

 

1.2   Upphandlingsföreskrifter 
1.2.1 Upphandlingsförfarande 

Denna upphandling genomförs som förenklad upphandling enligt Lagen om 

offentlig upphandling, LOU kapitel 19, SFS 2016:1145. 

Upphandlingsformen medger förhandling, men anbud kan komma att antas utan 

föregående förhandling. 

1.2.2 Anbudets form och innehåll 

Anbudet ska vara skrivet på svenska språket. Anbudsgivarens svar på ställda frågor 

ska lämnas i avsedda fält. 

1.2.3 Elektronisk anbudsgivning 

Upphandlingsenheten använder i denna upphandling elektronisk anbudsgivning via 

upphandlingssystemet TendSign. 

Anbudsgivare som vill delta i upphandlingen ska lämna in elektroniskt anbud via 

TendSign. 

ANBUD SOM INTE LÄMNAS ELEKTRONISKT KOMMER EJ ATT 

UTVÄRDERAS. 

För att få tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord 

erhålls genom att göra en enkel registrering på www.tendsign.com. Det är 

kostnadsfritt för leverantörer att använda systemet och att lämna anbud. Efter 

genomförd registrering får ni omedelbar tillgång till systemet. Har ni frågor eller 

mailto:marten.eriksson@askersund.se
http://www.tendsign.com/
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behöver support kring hanteringen av systemet kan ni kontakt TendSigns support 

på  013-47 47 570. 

1.2.4 Förtydliganden och komplettering av förfrågningsunderlag 

Upphandlaren besvarar frågor via fråge- och svarsfunktionen i 

upphandlingssystemet TendSign, www.tendsign.com. Fråge- och svarsfunktionen 

är tillgänglig för alla via annonsen till upphandlingen under länken ”Frågor och 

svar”. 

Om anbudsgivaren upplever förfrågningsunderlaget som oklart eller otydligt i 

något avseende, är det viktigt att upphandlingsenheten kontaktas så att missförstånd 

kan undvikas. 

Frågor och synpunkter på förfrågningsunderlaget ska ställas till 

upphandlingsenheten senast 10 dagar före anbudstidens utgång. Svar på frågor 

lämnas senast 6 arbetsdagar före angiven sista anbudsdag till alla som begärt 

förfrågningsunderlaget. 

1.2.5 Rättelse och förtydligande av anbud 

Upphandlaren kan medge att anbudsgivare får rätta en uppenbar felskrivning, 

felräkning eller annat uppenbart fel i anbudet. 

Upphandlingsenheten kan också begära att ett anbud förtydligas och kompletteras 

om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. 

Förtydliganden och kompletteringar ska bekräftas skriftligt.  

1.2.6 Sekretess 

Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och 

sekretesslagen (SFS 2009:400) till dess upphandlingsbeslut fattats om leverantör 

eller upphandlingen på annat sätt avslutats. 

1.2.7 Helt eller delat anbud 

Anbud ska lämnas för hela den efterfrågade tjänsten. 

Har anbud lämnats på hela efterfrågade tjänsten? 

Ja/Nej Ja krävs 

 
1.2.8 Anbudstidens utgång 

Anbud ska inkomma senast 2017-08-15. 

Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång får inte prövas.  

 

http://www.tendsign.com/
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1.2.9 Anbudsöppning  
 

Försändelse med anbud kommer så snart som möjligt efter anbudstidens utgång att 

öppnas och förtecknas vid en förrättning då minst två av kommunens utsedda personer 

deltar. 

 

1.2.10 Anbudets giltighetstid  

Anbudet ska vara giltigt till och med 2017-10-31. 

Om upphandlingen blir föremål för rättslig prövning förlängs anbudets giltighetstid 

till dess att upphandlingskontrakt kan tecknas, dock högst i tre månader från 

angiven giltighetstid. 

 

1.2.11 Avbrytande av upphandlingen 

Om inget anbud motsvarar ställda krav eller om anbuden innefattar oacceptabla 

priser eller anbuden på annat sätt är oförmånliga kan upphandlingen avbrytas och 

samtliga anbud förkastas utan ersättning till anbudsgivarna. 

Om upphandlingen avbryts kommer samtliga anbudsgivare att underrättas om 

detta. 

1.2.12 Underrättelse om beslut 
Underrättelse om vilken anbudsgivare som tilldelats det aktuella uppdraget 

kommer att lämnas till alla anbudsgivare för den aktuella upphandlingen samt till 

alla andra som begär det. Tilldelningsbeslut skickas via TendSign. 

 

1.2.13 Upphandlingskontrakt 
Upphandlingen avslutas med ett skriftligt avtal med antagen leverantör, som 

undertecknas av parterna. Avtalet baseras på innehållet i detta förfrågningsunderlag 

och antaget anbud. 
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2 Prövning av anbudsgivare 

2.1.1 Anbudsprövning 

Efter anbudsöppningen sker prövning av anbuden. Anbudsprövningen sker i två 

steg: 

1. Kvalificering av anbudsgivare, obligatoriska krav på anbudet och 

efterfrågade tjänster 

2. Anbudsutvärdering 

 

2.1.2 Kvalificering 

Prövning av ställda krav på anbudsgivaren: 

Anbudsgivarens förmåga prövas mot de krav som ställs på anbudsgivaren enligt 

förfrågningsunderlagets punkt ”Registrering, skatter och avgifter” samt punkt 

”Uteslutning av leverantör”. 

Prövning av obligatoriska krav på anbudet och efterfrågade tjänster: 

Kvalificerade anbudsgivare prövas avseende redovisade obligatoriska krav på 

anbudet och efterfrågade tjänster. 

2.1.3 Uppgifter om anbudsgivaren 
Fyll i uppgifter om företaget enligt nedan. 

Företagets namn 

Fritext  
 

Postadress 

Fritext 

Telefon 

Fritext 
 

Företagets epostadress 

Fritext 
 

Företagets hemsida 

Fritext 
 

Organisationsnummer 

Fritext 
 

Plusgiro/Bankgiro 

Fritext 
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Kontaktperson 

Fritext 

Kontaktpersonens namn 

Fritext 
 

Kontaktpersonens telefonnummer 

Fritext 
 

Kontaktpersonens e-postadress 

Fritext 
 

Företagsform typ aktiebolag, handelsbolag osv 

Fritext 
 

Antal anställda 

Fritext 
 

Kollektivavtal 

Fritext 
 

Registrerad för mervärdesskatt 

Fritext 
 

Registrerad för arbetsgivaravgift 

Fritext 

 
2.1.4 Uteslutning av leverantör 
 

En upphandlande myndighet ska utesluta en leverantör från att delta i en offentlig 

upphandling, om myndigheten får kännedom om att leverantören enligt en 

lagakraftvunnen dom är dömd för brott enligt LOU 13 kap (Deltagande i kriminell 

organisation, bestickning, bedrägeri eller penningtvätt). 

En leverantör får uteslutas från att delta i en upphandling om leverantören enligt 

LOU 13 kap inte uppfyller kraven om ekonomisk stabilitet, laglydnad och 

professionalitet. 

Kontroll kan ske hos Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och 

Upplysningscentralen.  

Anbudsgivaren intygar härmed att företaget inte är föremål för något enligt LOU 

13. 

Ja/Nej. Ja krävs 
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2.1.5 Registrering, skatter och avgifter 

Anbudsgivare ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav 

avseende sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. 

 

Kommunen kommer att kontrollera att anbudsgivarna har betalt föreskrivna skatter 

och sociala avgifter.  

 

Anbudsgivare får vara beredd på att förtydliga sin ekonomiska/juridiska ställning 

om så skulle behövas. 

 

Utländska anbudsgivare ska bifoga intyg på att de är registrerade i bolagsregister 

eller motsvarande, samt att skatter och avgifter är betalda. 

 

Leverantör av tjänster till kommunen ska inneha F-skattsedel. 

 

I det fall anbudsgivaren avser att använda sig av underleverantörer för att utföra 

tjänster som uppdragits, ska även detta företag uppfylla dessa krav. 

Uppfyller anbudsgivare ställda krav avseende sina registrerings-, skatte- och 

avgiftsskyldigheter enligt ovan? 

Ja/Nej. Ja krävs 

2.1.6 Anbudsgivares finansiella och ekonomiska ställning 

Anbudsgivaren ska ha en stabil ekonomisk bas. Senast fastställda årsredovisning 

ska bifogas anbudet. 

En anbudsgivare som inte uppfyller kraven enligt ovan kan ändå antas om denne på 

annat sätt kan visa att den har ekonomisk styrka att kunna fullgöra uppdraget. Den 

upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att själva kontrollera och göra en 

egen bedömning.  

Bifoga årsredovisning 

Bifogad fil  
 

Anbudsgivarens finansiella och ekonomiska ställning uppfylles enligt ställda krav. 

Ja/Nej Ja krävs 

 

Om inte anbudsgivaren uppfyller ställda krav, lämna en beskrivning i 

kommentarsfältet. 

Fritext 
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2.1.7 Anbudsgivarens tekniska förmåga, kapacitet och kompetens 

Antagen leverantör ska ha erforderliga personella och tekniska resurser för 

uppdragets genomförande. Anbudsgivaren/Leverantören ska också ha en sådan 

organisation, kapacitet och erfarenhet att denne förväntas kunna genomföra 

uppdraget. 

Anbudsgivarens beskrivning av organisationen och resurser för att utföra 

uppdraget. 

Fritext 
 

Anbudsgivaren har en organisation, kapacitet och erfarenhet för att kunna 

genomföra uppdraget. 

Ja/Nej Ja krävs 

 

2.2 Utvärdering av anbud 

2.2.1 Utvärdering av anbud – lägsta pris 

Under förutsättning att inkomna anbud uppfyller kraven enligt punkt Kvalificering, 

kommer det anbud som har lägsta fastpris för summan av punkterna 1, 2, 5 och 6 

samt lägsta á-pris för punkterna 3 och 4 antas.  

Ange pris i bifogad prismall, samtliga priser ska vara inklusive sidokostnader. 

Bifogad fil 
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3  Kravspecifikation 
3.1 Krav på leverantören 

3.1.1 Kvalitetssäkring 

Anbudsgivaren ska ha dokumenterade och strukturerade kvalitetsrutiner som är 

öppna för granskning av köparen. 

Anbudsgivare ska vara certifierad av ett ackrediterat organ enligt ISO 9001:2015 

eller likvärdigt. Kvalitetssystemarbetet innebär att leverantören själv organiserar 

sitt arbete med att se till att de kvalitetsrelaterade upphandlingskraven efterlevs, 

samt att leveranser sker i enlighet med avtal.  

Beskriv kvalitetsarbete alternativt bifoga certifikat 

Fritext 

 

Uppfyller anbudsgivaren krav avseende kvalitetssäkring? 

Ja/Nej Ja krävs 

 

3.1.2 Miljöarbete 

Leverantören ska ha ett miljöledningssystem för sin verksamhet. Ledningssystemet 

ska följas upp årligen och minst inkludera följande delar: 

- en införd miljöpolicy 

- rutiner som säkerställer att lagar och föreskrifter som berör verksamheten 

efterlevs 

- ansvarsfördelning inom företaget för miljöarbetet 

- rutiner och metoder som säkerställer att miljökrav följs, inklusive rutiner för att 

hantera avvikelser. 

Beskriv miljöarbetet alternativt bifoga certifikat 

Fritext 
 

Uppfyller leverantören krav på miljöarbete? 

Ja/Nej Ja krävs 

 
3.1.3 Erfarenhet 

Anbudsgivaren ska ha erforderlig kompetens rörande geotekniska undersökningar 

och miljötekniska markundersökningar och kunna redovisa referenser från 

genomförda uppdrag där framför allt pentaklorfenol och dioxiner förekommit. 

Beskriv minst två motsvarande uppdrag som genomförts de senaste fem åren 

Fritext 
 

Krav på erfarenhet uppfyllt? 

Ja/Nej Ja krävs 
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3.1.4 Underleverantör 

Vid anlitande av underleverantör svarar leverantör för underleverantör så som för 

sig själv.  

 

3.1.5 Elektronisk faktura 
Ange i anbudet om ni kan skicka elektronisk faktura enligt standarden svefaktura. 

Kan anbudsgivaren hantera elektronisk faktura? Om Ja, beskriv hanteringen av 

elektronisk faktura. 

Fritext 

 

3.2  Krav på tjänsten 
 

3.2.1 Bakgrund och syfte 

Länsstyrelsen i Örebro län har tilldelats bidrag från Naturvårdsverket för arbete 

med undersökningar av förorenade områden. Länsstyrelsen ar beslutat att 

vidareförmedla en del av detta bidrag till Askersunds kommun för 

åtgärdsförberedande undersökningar.  

De undersökningar och utredningar som nu ska genomföras syftar till att förbättra 

kunskapen om var föroreningar av dioxiner och pentaklorfenol finns inom det före 

detta sågverksområdet. Detta underlag behövs för att avgöra hur omfattande 

saneringar som krävs för att uppnå åtgärdsmål om att all jord som innehåller 

dioxinkoncentrationer överstigande 90 ng/kg TS ska schaktas bort.  

När de åtgärdsförberedande undersökningarna och utredningarna har genomförts 

ska följande resultat ha uppnåtts: 

 Det finns underlag att avgöra till vilka djup saneringsåtgärder behöver 

genomföras inom varje delområde där sanering ska ske. 

 Det finns underlag att friklassa områden som inte behöver saneras. 

 Grundvattennivåerna i området är kända. 

 Markförhållandena i strandnära områden är kända. 

3.2.2 Beskrivning av tjänsten 

Aktuell upphandling omfattar provtagningar av mark och analyser av markprover, 

inmätning av grundvattennivåer och geotekniska undersökningar enligt följande: 

1. Provtagningar i mark genom skruvprovtagning ned till 1 m djup i 60 

provpunkter med uttag av 2 samlingsprov (0-50 cm och 50 cm – 1 m) i 

varje provpunkt och hantering av dessa prover enligt anvisningar från 

laboratoriet. Om någon del av borrkärnan uppvisar avvikande utseende som 



ANBUDSINBJUDAN  

ÅTGÄRDSFÖRBEREDANDE UNDERSÖKNINGAR RÖNNESHYTTA F D SÅGVERK 
JUSTERAD 170626/170703 

   Sid 12 av 17 

 

 

ger anledning att misstänka annan föroreningsgrad än i den övriga matrisen 

uttas ytterligare prov på denna del. Provpunkternas ungefärliga läge framgår 

av karta, BILAGA 2. Faktiskt läge för provpunkterna beslutas vid startmöte 

på plats. Fältarbeten ska utföras enligt utvalda delar i Naturvårdsverkets 

rekommendationer (NV rapport 4310, 4311, 4918) och SGF:s fälthandbok 

Miljötekniska markundersökningar (SGF Rapport 2:2013) samt tillämpliga 

delar i Arbetsmiljöverkets publikation ”Marksanering – om hälsa och 

säkerhet vid arbete i förorenade områden”. Provtagning ska genomföras av 

certifierad provtagare enligt Nordtests kravspecifikation NT Envir 008, 

2005, eller motsvarande. Certifieringen ska avse provtagning i mark. För 

varje punkt upprättas protokoll avseende jordart, jordlagerföljd, eventuell 

berg- och grundvattennivå samt övriga iakttagelser (lukt, missfärgningar, 

avfall m.m.). Inmätning av de faktiska provpunkterna i 

provtagningsomgång 1 ska göras och koordinaterna anges i SWEREFF 99 

15 00. Fast pris ska lämnas. 

 

2. Provtagningar i mark genom skruvprovtagning ned till 4 meters djup i 15 

provpunkter med uttag av samlingsprov för varje halvmeter (0-50 cm, 50 

cm-1 m, 1 m-1,5 m, 1,5 m-2 m, 2 m – 2,5 m, 2,5 m – 3 m, 3 m – 3,5 m, 3,5 

m – 4 m) och hantering av dessa prover enligt anvisningar från laboratoriet. 

Om någon del av borrkärnan uppvisar avvikande utseende som ger 

anledning att misstänka annan föroreningsgrad än i den övriga matrisen 

uttas ytterligare prov på denna del. Provpunkternas ungefärliga läge framgår 

av karta, BILAGA 3. Faktiskt läge för provpunkterna beslutas vid startmöte 

på plats. Fältarbeten ska utföras enligt utvalda delar i Naturvårdsverkets 

rekommendationer (NV rapport 4310, 4311, 4918) och SGF:s fälthandbok 

Miljötekniska markundersökningar (SGF Rapport 2:2013) samt tillämpliga 

delar i Arbetsmiljöverkets publikation ”Marksanering – om hälsa och 

säkerhet vid arbete i förorenade områden”. Provtagning ska genomföras av 

certifierad provtagare enligt Nordtests kravspecifikation NT Envir 008, 

2005, eller motsvarande. För varje punkt upprättas protokoll avseende 

jordart, jordlagerföljd, eventuell berg- och grundvattennivå samt övriga 

iakttagelser (lukt, missfärgningar, avfall m.m.). Inmätning av de faktiska 

provpunkterna i provtagningsomgång 1 ska göras och koordinaterna anges i 

SWEREFF 99 15 00. Fast pris ska lämnas. 

 

3. Provtagningar i mark i en eventuell andra provtagningsomgång. Antal 

provpunkter, provtagningsdjup och provpunkternas läge fastställs i samråd 

med beställaren. Fältarbeten ska utföras enligt utvalda delar i 

Naturvårdsverkets rekommendationer (NV rapport 4310, 4311, 4918) och 

SGF:s fälthandbok Miljötekniska markundersökningar (SGF Rapport 

2:2013) samt tillämpliga delar i Arbetsmiljöverkets publikation 

”Marksanering – om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden”. 

Provtagning ska genomföras av certifierad provtagare enligt Nordtests 

kravspecifikation NT Envir 008, 2005, eller motsvarande. För varje punkt 

upprättas protokoll avseende jordart, jordlagerföljd, eventuell berg- och 

grundvattennivå samt övriga iakttagelser (lukt, missfärgningar, avfall 

m.m.). Inmätning av de faktiska provpunkterna i provtagningsomgång 1 ska 
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göras och koordinaterna anges i SWEREFF 99 15 00. Á-pris beräknat på 

provtagning ned till 2 m djup ska lämnas. 

 

4. Samtliga uttagna prover enligt punkt 1, 2 och 3 ska analyseras med 

avseende på dioxiner och pentaklorfenol. TOC analyseras från prover i 

provpunkter som överenskoms vid startmöte. Samtliga analyser ska utföras 

av ackrediterat laboratorium. Á-pris ska lämnas. 

 

5. Inmätning av grundvattennivåer i 12 befintliga grundvattenrör i området vid 

två tillfällen med minst tre veckors mellanrum i rör 12GA005, 12GA006, 

12GA007, 12GA008, 12GA012, 12GA015, 12GA016, 12GA017, 

12GA019, 12GA020, 12GA021 och 12GA022. Rörens läge finns 

markerade på BILAGA 4. Avlästa grundvattennivåer ska anges i RH2000. 

Fast pris ska lämnas. 

 

6. Genomförande av geoteknisk undersökning inom område som markerats på 

bifogade karta, BILAGA 5. Undersökningen ska omfatta trycksondering av 

mark längs med sjön Multens strand på en sträcka av ca 200 m, markerad 

på kartan. Sonderingen ska göras var 25e meter. Varannan punkt bör vara 

cpt för att få parametrar till spontberäkning. Inom detta område ska 

dessutom 4 skruvprover à 5 m tas ut för benämning av jordart på 

laboratorium. Den geotekniska undersökningen ska följa SGFs Fälthandbok 

2013. Redovisning av undersökningen ska ske med Markteknisk 

Undersökningsrapport Geoteknik inkl. erforderliga bilagor och ritningar. 

Fast pris ska lämnas. 

 

3.2.3 Kompetens för uppdragets utförande 

Leverantören svarar för att tjänsten utförs fackmannamässigt i enlighet med 

branschpraxis samt av personal som är kompetent för ändamålet. 

Projektledaren ska ha minst 5 års yrkeserfarenhet av miljötekniska undersökningar 

i förorenade områden samt minst 2 referenser från 2 liknande projekt, om möjligt 

där pentaklorfenol och dioxiner varit den huvudsakliga föroreningsproblematiken. 

Handläggare ska ha minst 2 års yrkeserfarenhet av miljötekniska undersökningar i 

förorenade områden samt minst 2 referenser från liknande projekt, om möjligt där 

pentaklorfenol och dioxiner varit den huvudsakliga föroreningsproblematiken. 

Handläggare och projektledare kan vara samma person. 

Fältpersonal ska ha minst 2 års yrkeserfarenhet av miljötekniska undersökningar i 

förorenade områden samt minst 2 referenser från 2 liknande projekt, om möjligt där 

pentaklorfenol och dioxiner varit den huvudsakliga föroreningsproblematiken. 

Fältpersonal och handläggare kan vara samma person. 
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Provtagning ska genomföras av certifierad provtagare enligt Nordtests 

kravspecifikation NT Envir 008, 2005, eller motsvarande. Certifieringen ska avse 

provtagning i mark.  

Ange kompetens på projektledare, handläggare och fältpersonal som ska utföra 

uppdraget. 

Bifogad fil 

 

3.2.4 Redovisning 

Provtagningar i första provtagningsomgången, inmätning av grundvattennivåer och 

genomförande av geoteknisk undersökning ska ha utförts senast den 30 september 

2017. Se även under avsnitt 1.1.3. 

Fältprotokoll från den första provtagningsomgången, resultat från inmätning av 

grundvattennivåer, geoteknisk undersökning och analysresultat med avseende på 

dioxiner och pentaklorfenol överlämnas löpande till beställaren så snart resultat 

föreligger.  

Redovisning av mätvärden och analysresultat ska lämnas i excelfiler. Övrig 

redovisning som PDFer. 
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4  Kommersiella villkor 

4.1  Avtalsform 

Detta avtal omfattar avtal på konsulttjänst för åtgärdsförberedande undersökningar vid 

f.d. Rönneshytta sågverk i Askersunds kommun.  

4.1.1 Parter 
Askersunds kommun, 696 82 ASKERSUND 

Organisationsnummer 212000-1983,  

nedan kallad beställaren och  

 

Leverantör 
Xxxxxx xxxxx 

Organisationsnummer xxxxxx-xxxx,  

nedan kallad leverantören. 

 
4.1.2 Utförandetid 

De delar av uppdraget för vilka fast pris ska lämnas ska ha utförts senast den 30 

september 2017.  

4.1.3 Försäkringar 
Leverantören skall teckna och under avtalstiden vidmakthålla erforderlig 

ansvarsförsäkring. 

Antagen leverantör måste före avtalstecknandet vid begäran uppvisa kopia av 

erforderlig försäkring. 

4.1.4 Personal 
Arbetsgivaransvaret för den personal som avses användas inom detta avtal åligger  

leverantören. 

 

4.1.5  Tillstånd 
Leverantören svarar för att erforderliga tillstånd för verksamheten finns under hela 

avtalsperioden. 

 
4.1.6 Pris 
 

Enligt anbud. 

 

4.1.7 Fakturering 
 

Faktura sändes till kommunens fakturaadress: 

Askersunds kommun 

Box 57 

696 22 Askersund 
 

För att fakturan ska nå rätt person i organisationen krävs att det på fakturans första sida klart 

framgår beställarens referenskod (8-ställig bokstavskombination). 
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Fakturerings- och expeditionsavgifter betalas ej. 

 

4.1.8 Betalningsvillkor 
 

30 dagar efter mottagen faktura och godkänd leverans. 

Eventuell dröjsmålsränta betalas enligt räntelagens bestämmelser. 

 
4.1.9 Ändringar och tillägg 
 

Ändringar och tillägg till avtal kan endast göras genom en skriftlig handling undertecknad 

av behörig företrädare för beställaren och leverantören. 

 
4.1.10 Överlåtelse av avtal 
 

Avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan beställarens skriftliga 

medgivande. 
 

4.1.11 Underleverantör 

Leverantören får inte anlita annan för att fullgöra del av uppdraget utan beställarens 

skriftliga medgivande. För underleverantör svarar leverantören så som för sig själv. 



ANBUDSINBJUDAN  

ÅTGÄRDSFÖRBEREDANDE UNDERSÖKNINGAR RÖNNESHYTTA F D SÅGVERK 
JUSTERAD 170626/170703 

   Sid 17 av 17 

 

 

 

PRISBILAGA  

   Åtgärdsförberedande undersökningar vid f.d. Rönneshytta sågverk, Askersunds 

kommun. 

 
     Punkt i 

förfrågnings-

underlag Sammanfattning 

Fast pris Á-pris 

 1 Markprovtagningar i 60 provpunkter ned 

till 1 m djup.    

  2 Markprovtagningar i 15 provpunkter ned 

till 4   

  5 Inmätning av grundvattennivåer i 13 

grundvattenrör vid två tillfällen   

  6 Geoteknisk undersökning omfattande 

trycksondering, cpt och skruvprover   

    
   3 Kompletterande provtagningar genom 

skruvprovtagning till 2 m djup. 

 

  

Per provtagning 

3 Borrbandvagn i en eventuell andra 

provtagningsomgång (inklusive 

etablering och avetablering) 

 

  

Dagspris 

4 Analyskostnad dioxiner (WHO-PCDD/F-

TEQ lowerbound och upperbound) 

 

  

Per analys 

4 Analyskostnad pentaklorfenol 

 

  Per analys 

4 Analyskostnad TOC 

  

Per analys 

3 Fältpersonal 

 

  Timpris 

3 Projektledning 

 

  Timpris 

3 Traktamente fältpersonal 

 

  Dagpris 

3 Traktamente projektledning 

 

  Dagspris 

3 Kilometerersättning 

 

  Per km 
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Sammanställning av lämnade anbud rörande åtgärdsförberedande 

undersökningar vid f.d. Rönneshytta sågverk 
 

Anbud har lämnats av Structor Miljöteknik AB, Sweco Environment AB och Tyréns AB.  

Prövning av anbudsgivare 

Anbudsöppning 

Efter anbudsöppningen sker prövning av anbuden. Anbudsprövningen sker i två steg: 

1. Kvalificering av anbudsgivare, obligatoriska krav på anbudet och efterfrågade tjänster 

2. Anbudsutvärdering 

Kvalificering 

Anbudsgivarens förmåga prövas mot de krav som ställs på anbudsgivaren enligt 

förfrågningsunderlagets punkt ”Registrering, skatter och avgifter” samt punkt ”Uteslutning av 

leverantör”. Skallkraven i anbudsförfrågan uppfylls av samtliga anbudsgivare. 

Fråga/Krav Structor Sweco Tyréns 

Har anbud lämnats på hela 
efterfrågade tjänsten? 

Ja Ja Ja 

Kollektivavtal Nej Ja Ja 

Registrerad för mervärdesskatt Ja Ja Ja 

Registrerad för arbetsgivaravgift Ja Ja Ja 

Årsredovisning Ja Ja Ja 

Finansiella och ekonomiska 
ställning uppfylls enligt ställda krav 

Ja Ja Ja 

Har organisation, kapacitet och 
erfarenhet 

Ja Ja Ja 

Kvalitetsarbete Gemensamt miljö 
arbetsmiljö och 
kvalitet 

ISO9001 ISO9001 

Uppfyller krav avseende 
kvalitetssäkring? 

Ja Ja Ja 

Inte föremål för något enligt 
LOU13 

Ja Ja Ja 

Uppfyller krav avseende 
registrerings-, skatte- och 
avgiftsskyldigheter? 

Ja Ja Ja 

Miljöarbete Gemensamt miljö 
arbetsmiljö och 
kvalitet 

ISO14001 ISO14001 

Uppfyller leverantören krav på 
miljöarbete? 

Ja Ja Ja 

Minst två motsvarande uppdrag Ja Ja Ja 

Krav på erfarenhet uppfyllt? Ja Ja Ja 

Hanteras elektronisk faktura? Ja Ja Ja 



Mia Jameson 
2017-09-11 

2 
 

Certifierad provtagare Ja Ja Inte särskilt 
angivet  

Projektledaren ska ha minst 5 års 
yrkeserfarenhet av miljötekniska 
undersökningar i förorenade 
områden samt minst 2 referenser 
från 2 liknande projekt, om möjligt 
där pentaklorfenol och dioxiner 
varit den huvudsakliga 
föroreningsproblematiken. 

Linda Sohlman 
Gustafsson  
Kompetens OK 

Johan Eldin 
Kompetens OK 

Karin Axelström 
Kompetens OK 

Handläggare ska ha minst 2 års 
yrkeserfarenhet av miljötekniska 
undersökningar i förorenade 
områden samt minst 2 referenser 
från liknande projekt, om möjligt 
där pentaklorfenol och dioxiner 
varit den huvudsakliga 
föroreningsproblematiken. 
Handläggare och projektledare kan 
vara samma person. 

Daniel Gustafsson 
Kompetens OK 

My Nilsson, Anna 
Hedlund 
Kompetens OK   

Karin Axelström 
Kompetens OK   

Fältpersonal ska ha minst 2 års 
yrkeserfarenhet av miljötekniska 
undersökningar i förorenade 
områden samt minst 2 referenser 
från 2 liknande projekt, om möjligt 
där pentaklorfenol och dioxiner 
varit den huvudsakliga 
föroreningsproblematiken. 
Fältpersonal och handläggare kan 
vara samma person. 
Provtagning ska genomföras av 
certifierad provtagare enligt 
Nordtests kravspecifikation NT 
Envir 008, 2005, eller motsvarande. 
Certifieringen ska avse provtagning 
i mark.  

Daniel Gustafsson 
(certifierad 
provtagare) 
Kompetens OK   
 
Borrentreprenör 
Danmag AB 

My Nilsson, Anna 
Hedlund 
(certifierad 
provtagare), 
Niklas Fröbom, 
Oscar Kjellberg. 
Kompetens OK 
 

Jennifer Espling, 
Mikael 
Lennartsson 
(båda sannolikt 
certifierad 
provtagare – men 
detta anges inte i 
anbudet) 
Kompetens 
sannolikt OK 
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Anbudsutvärdering 

Punkt i 
förfrågnings-
underlag Sammanfattning 

Fast pris Á-pris 

 
  

Structor Sweco Tyréns   

1 Markprovtagningar i 60 
provpunkter ned till 1 m 
djup.   

  
  

58000 150000 65000   
2 Markprovtagningar i 15 

provpunkter ned till 4 76000 75000 89000   
5 Inmätning av 

grundvattennivåer i 13 
grundvattenrör vid två 
tillfällen 17000 15000 23000   

6 Geoteknisk 
undersökning 
omfattande 
trycksondering, cpt och 
skruvprover 44500 90000 79000   

     

  

 Structor Sweco Tyréns 

 

3 Kompletterande 
provtagningar genom 
skruvprovtagning till 2 
m djup.  

 7000 
  
  

 4100 
  
  

 1275 
  
  

 
Per provtagning 

3 Borrbandvagn i en 
eventuell andra 
provtagningsomgång 
(inklusive etablering och 
avetablering)  24000 9000 20000 

 
 
 
 
Dagspris 

4 Analyskostnad dioxiner 
(WHO-PCDD/F-TEQ 
lowerbound och 
upperbound)  1000 3300 1512 

 
 
 
Per analys 

4 Analyskostnad 
pentaklorfenol  975 1320 702 

 
Per analys 

4 Analyskostnad TOC  60 260 65 Per analys 

3 Fältpersonal  850 800 800 Timpris 

3 Projektledning  1000 1000 1050 Timpris 

3 Traktamente 
fältpersonal  110 350 300 

 
Dagpris 

3 Traktamente 
projektledning  110 350 300 

 
Dagspris 

3 Kilometerersättning  5 kr 5,5 kr 4 kr Per km 
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Lämnade anbudssummor har för jämförelse sammanställts i tabellen nedan. Siffor inom parentes 

anger fasta priser för de dioxin- och pentaklorfenolanalyser som ska utföras 

 SWECO Structor Tyréns 

Fasta priser 

provtagningar och 

undersökningar 

330 000 195 500 256 000 

Dioxinanalys 3 300  

(792 000) 

1 000  

(240 000) 

1 512  

(362 880) 

Pentaklorfenolanalys 1 320  

(316 800) 

975  

(234 000) 

702  

(168 480) 

SUMMA fasta priser inkl 

analyser av dioxiner och 

pentaklorfenol, TOC-

tillkommer 

1 438 800 669 500 787 360 

TOC-analys 260 60 65 

 

   

Redovisning av mätvärden och analysresultat ska lämnas i excelfiler. Övrig redovisning som PDFer. 
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UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

PROJEKTSTÖD RÖNNESHYTTA SÅGVERK Mia Jameson  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10252538 2017-10-02  

WSP Environmental Sverige  

700 08 Örebro  

Besök: Krontorpsgatan 1  

 

T: +46 10 7225000  

WSP Sverige AB  

Org. nr: 556057-4880  

Styrelsens säte: Stockholm  

wsp.com 1 (1) 

 

  

 http://ams.corp.pbwan.net/projects/10252538/document/2_Kommunikation/Markägarinformation/Information om provtagningar oktober 2017.docx 

INFORMATION OM PROVTAGNINGAR VID F.D. RÖNNESHYTTA 

SÅGVERK I ASKERSUNDS KOMMUN 

Länsstyrelsen i Örebro län har beviljat Askersunds kommun bidrag till att bl.a. genomföra vissa undersökningar vid f.d. 

Rönneshytta Sågverk, bidragsbeslutet bifogas. 

Undersökningarna syftar till att få ett detaljerat underlag för att ansöka om statliga medel för att sanera området från 

föroreningar som främst orsakats av användning av pentaklorfenol vid doppning av virke. Föroreningar av 

pentaklorfenol och dioxin har på grund av denna användning tidigare konstaterats inom området. En sammanfattning 

av vad som framkommit vid tidigare undersökningar bifogas i dokumentet ”Åtgärdsansökan Rönneshytta sågverk 

20161202”. 

Provtagningar i mark kommer nu att ske på ett antal provpunkter inom det område som bedöms vara förorenat av 

pentaklorfenol. Provpunkternas ungefärliga läge framgår av bifogade kartbild. Provpunkternas exakta placering 

kommer att bestämmas på plats torsdagen 5 oktober och platserna märkas ut. Innan provtagning sedan påbörjas, 

preliminärt i v 42, kommer viss avverkning att behöva ske. Avverkningarna ombesörjes av Askersunds kommun. 

Information om de aktuella undersökningarna kommer att spridas till bl.a. boende i Rönneshytta, se bifogade 

informationsblad. 

Önskar ni ytterligare information så tveka inte att ta kontakt med Mia Jameson, tel 010-7225528, mobil 072-5084189, 

privat mobil 0730-262036 eller mail mia.jameson@wsp.com. 

 

Örebro 2017-10-02 

 

WSP Sverige AB 

 

Mia Jameson 

 

Sändlista 

Thomas Karlsson, Löcknavägen 21, 696 75 Åmmeberg  

Gunnar Siewers, Stimmerkulla 801, 694 99 Skyllberg 

Sven-Eric och Sylvia Svensson, Rönneshyttevägen 11, 694 97 Rönneshytta 

Erik Johan Hjelm, Bodalsvägen 14, lgh 1602, 181 36 Lidingö 

RNS Fastigheter AB, Falla 615, 694 99 Skyllberg 

Sveaskog Förvaltnings AB (ägare av fastigheten Askersund Önnabo 2:2) , Torsgatan 4, 105 22 Stockholm 
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PROVTAGNINGAR VID 
RÖNNESHYTTA SÅGVERK
Askersunds kommun har fått bidrag från Naturvårdsverket via
Länsstyrelsen i Örebro län för att genomföra undersökningar av
föroreningar i mark och grundvatten inom det område där Rönneshytta
sågverk bedrev verksamhet mellan 1880-talet och 1967.

Undersökningar och utredningar som tidigare utförts visar att området är
förorenat med dioxin och behöver saneras. För att kunna få bra underlag
för att söka statliga bidrag för saneringen kommer provtagningar att
påbörjas i mitten av oktober. Provtagningarna görs med hjälp av en
mindre borrigg som kommer att köra runt inom utredningsområdet, se
nästa sida, och borra på ca 75 platser. Arbetena förbereds genom att
provtagningsplatser märks ut och vissa träd fälls. Provtagningarna utförs
av Structor Miljöteknik AB på uppdrag av Askersunds kommun.

Har du frågor rörande arbetena som ska utföras går det bra att kontakta
Mia Jameson, WSP, som är anlitad av kommunen som projektledare, eller
Andreas Johansson på Sydnärkes Miljöförvaltning som är tillsynsansvarig.

Mia nås på telefon 010 722 55 28 eller på mailadress 
mia.jameson@wsp.com

Andreas nås på telefon 0584 473 403 eller på mailadress 
andreas.johansson@sydnarkemiljo.se

Rönneshytta sågverk, bild från 1959 Borrigg
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STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB 

 

 

STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB  |  www.structor.se 
ESKILSTUNA: Bruksgatan 8b, 632 20 Eskilstuna | Tel: 016-10 07 60 

VÄSTERÅS: Norra Källgatan 17, 722 11 Västerås | Tel: 021-81 45 40 

ÖREBRO: Ribbingsgatan 11, 703 63 Örebro | Tel: 019-601 44 55 

Säte i Eskilstuna | Org.nr: 556622-0736 | E-post: fornamn.efternamn@structor.se 

Rönneshytta sågverk, 
Askersunds kommun 

PM - Provtagningsprogram 

1 Utförande 

1.1 Miljöprovtagning 
Provtagning kommer genomföras i totalt 60 provpunkter ner till 1 m djup samt i 15 
provpunkter ner till 4 m djup. Vid provtagningen kommer en skruvborrvagn att använ-
das. Provpunkternas placering kommer att mätas in med GPS instrument i koordi-
natsystem SWEREF 99 15 00 i plan och RH2000 i höjd.  

Jordprov uttas som samlingsprov, bestående av ca 10 delprov, för varje halvmeter ned 
till 1 respektive 4 meter. Om upptagen jord uppvisar avvikande utseende än övrig ma-
tris på skruven uttas även ett separatprov på det djupintervallet. Prover uttas med en-
gångshandskar, direkt från skruven, efter att jord som fastnat på skruven på väg upp 
genom marken skrapats bort. Uttaget prov läggs i diffusionstäta påsar som tillhanda-
hålls från laboratoriet. Engångshandskar byts mellan varje prov för att undvika kors-
kontaminering. Jordart, provdjup, resultat från fältanalys m.m. antecknas i ett fältproto-
koll. 

Skruven rengörs med gummiskrapa och trasor mellan varje provpunkt. Vid behov tvät-
tas skruven med vatten och aceton.  

Provtagningen utförs i enlighet med SGF:s Fälthandbok – undersökningar av förore-
nade områden 2:2013 

Provpunkternas ungefärliga placering redovisas i bilaga 1.  

 
Rönneshytta sågverk, Askersunds 
kommun 
Provtagningsprogram 
Uppdragsnummer: 6051-030 
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STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB 

Rönneshytta sågverk, Askersunds kommun Provtagningsprogram 
Uppdragsnummer: 6051-030  

1.2 Lodning av grundvattennivåer 
Grundvattennivåer ska mätas i totalt 13 st tidigare installerade grundvattenrör. Vid lod-
ningstillfällena (två stycken) mäts grundvattennivån med klucklod och nivåerna anteck-
nas i ett fältprotokoll tillsammans med uppgifter om syn- och luktintryck. Vid första till-
fället omsätts tre rörvolymer, eller tills röret är tomt, efter att lodning av grundvattenni-
vån har utförts. Tidsperioden mellan dessa två lodningar är minst tre veckor.  

Grundvattenrören kommer att mätas in med GPS instrument i koordinatsystem 
SWEREF 99 15 00 i plan och RH2000 i höjd. 

Grundvattenrörens ungefärliga placering redovisas i bilaga 2.  

1.3 Geoteknik  
En geoteknisk markundersökning kommer att utföras inom område för eventuell spont 
(längd ca 200 m). Inom undersökningen kommer sonderingsteknikerna tryck-, slag-, 
cpt samt skruv att användas. Preliminärt omfattas geotekniken av 5 st provpunkter 
med tryck- och slagsondering, 2-3 st cpt:er och 4 st skruvborr ner till 5 m djup, djupin-
delning bestäms vid fältprovtagning. Urval av prover som skickas till laboratorium för 
analys avseende tex flytgräns och jordart utförs av geotekniker. Slutlig sonderingsom-
fattning bestäms i samråd med geotekniker.  

Provpunkternas ungefärliga placering redovisas i bilaga 3.  

2 Skyddsåtgärder 

En riskanalys för fältarbetena har utförts och kan bifogas vid önskemål. 

3 Utvärdering och dokumentation 

Alla uttagna jordprover kommer skickas till Eurofins Environment Testing Sweden AB 
för verifierande analyser avseende dioxin och pentaklorfenol. När provsvar erhålls från 
laboratoriet vidarebefordras dessa till beställaren tillsammans med renskrivna fältproto-
koll från jordprovtagningen och lodning av grundvattennivåer.   

 

ÖREBRO 2017-10-04 
STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB 

 

 

Linda Sohlman Gustafsson, uppdragsledare 
Direkttel: 019 601 44 51, Mobiltel: 070 693 04 51 

Bilagor 

1) Provplan 

2) Placering av grundvattenrör 

3) Provplan geoteknik 
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Rönneshytta sågverk, Askersunds kommun Provtagningsprogram 
Uppdragsnummer: 6051-030  

Bilaga 1 

Bil 1 Provplan 
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Bilaga 3 

Bil 3 Provplan geoteknik 



Rönneshytta sågverk

Eskilstuna: Bruksgatan 8B | Telefon : 016 - 10 07 60
    Västerås: Norra Källgatan 17 | Telefon : 021 - 81 45 40

 Örebro: Ribbingsgatan 11 | Telefon : 019 - 601 44 55
2017-09-29

Ritningen avser:

STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB
Uppdragsgivare:

Fastighetsbeteckning:

Uppdragstyp:

Uppdrags nr:
Ritad av:

Datum:

/
Koordinatsystem:

Uppdragsledare:

SWEREF 99 15 00

Linda S Gustafsson / Sören Jansson 

Daniel Gustafsson
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Jameson, Mia

Från: Hedene Ylva <Ylva.Hedene@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 24 oktober 2017 16:18
Till: Bo Lindström
Kopia: Mårten Eriksson (marten.eriksson@askersund.se); Jameson, Mia; Andreas Johansson 

Sydnärkes miljöförvaltning
Ämne: SV: Förskjuten tidplan åtgärdsförberedande undersökningar vid fd Rönneshytta Sågverk

Hej Bo! 
 
Länsstyrelsen har inget att erinra mot att ni skjuter på slutredovisningen av de 
åtgärdsförberedande  undersökningarna vid f.d. Rönneshytta sågverk till den 31 december 2017.   
 
 
Ylva Hedene 
Miljöhandläggare 
Telefon: 010-224 86 69  
ylva.hedene@lansstyrelsen.se 
 
Länsstyrelsen i Örebro län 
Stortorget 22, 701 86 Örebro 
Växel: 010-224 80 00 
www.lansstyrelsen.se/orebro 
https://twitter.com/lstorebro 
 

 
 
Från: Bo Lindström [mailto:bo.lindstrom@askersund.se]  
Skickat: den 23 oktober 2017 12:35 
Till: Hedene Ylva <Ylva.Hedene@lansstyrelsen.se> 
Kopia: Eriksson, Mårten <marten.eriksson@askersund.se> 
Ämne: Vd: Förskjuten tidplan åtgärdsförberedande undersökningar vid fd Rönneshytta Sågverk 
 
Hej Ylva, härmed begär Askersunds kommun om anstånd ifrån Länstyrelsens beslut nr 577-2115-2016 
att inkomma med slutredovisning till 2017-10-31 och istället skjuta på slutredovisningen till senast 2017-12-31. 
  
Mvh  
 
Bo Lindström 
Ekonomichef 
  
Askersunds kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
Tfn. 0583-81016 
Mbl. 072-2338016 
E-post bo.lindstrom@askersund.se 
www.askersund.se 
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[Sida]

 
 
>>> "Jameson, Mia" <mia.jameson@wsp.com> 2017-10-23 11:46 >>> 
Hej! 
 
Bifogar protokoll från möte inför start av provtagningar där den aktuella tidplanen finns angiven.  
 
Markprovtagningarna utfördes v 42 och analyser har skickats in, inget tyder på att den aktuella tidplanen inte kan 
innehållas.   
 
Slutrapporten kommer att vara färdigställd och avrapporterad till Länsstyrelsen före årsskiftet och därmed även 
slutredovisningen av projektet. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Mia Jameson 
Miljökonsult 
Miljömanagement 
 

 
T +46 10-722 55 28 
M +46 72-50841 89 
 
WSP Sverige AB 
Box 8094 
700 08 ÖREBRO 
Besök: Krontorpsgatan 1 
T +46 10-722 50 00 
 
OBS: NY MAILADRESS mia.jameson@wsp.com 
 
wsp.com 
 
CONFIDENTIAL 
This message, including any document or file attached, is intended only for the addressee and may contain privileged and/or confidential 
information. Any other person is strictly prohibited from reading, using, disclosing or copying this message. If you have received this message in 
error, please notify the sender and delete the message. Thank you. 
 
 
 

 
 
 
NOTICE: This communication and any attachments ("this message") may contain information which is privileged, confidential, proprietary or otherwise 
subject to restricted disclosure under applicable law. This message is for the sole use of the intended recipient(s). Any unauthorized use, disclosure, 
viewing, copying, alteration, dissemination or distribution of, or reliance on, this message is strictly prohibited. If you have received this message in error, or 
you are not an authorized or intended recipient, please notify the sender immediately by replying to this message, delete this message and all copies from 
your e-mail system and destroy any printed copies.  
 
 
 
-LAEmHhHzdJzBlTWfa4Hgs7pbKl  
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PROTOKOLL 3 - ANTECKNINGAR FRÅN SKYPEMÖTE 171117 

Deltagare:  Ylva Hedene, Länsstyrelsen 

  Andreas Johansson, Sydnärke miljöförvaltning 

  Mårten Eriksson, Askersunds kommun 

  Mia Jameson, WSP 

 

Analysresultat från provtagningar 2017 

Analysresultat från den första provtagningsomgången har nu kommit och sammanställts översiktligt för att få underlag 

till bedömning om ytterligare provtagningar behöver genomföras. Excelfil med samtliga analysresultat har skickats till 

deltagarna inför mötet. 

Dioxinhalter över 90 ng/kg TS har påträffats i 17 av 75 provpunkter.  I dessa 17 punkter förekommer halter som ligger 

över 900 ng/kg TS i 3 punkter. De högsta halterna påträffades i provpunkt 64 som ligger i kanten av det tidigare 

barkupplaget.  

I provpunkt 33 (öster om gamla sågverket) förekommer höga halter ned till 1 m och eventuellt djupare. I provpunkt 60 

(direkt norr om transportband) förekommer höga halter ned till 1 m och något förhöjda ned till 1,5 m men därunder 

lägre halter. I provpunkt 64 (i norra kanten av tidigare barkupplag) har mycket höga halter analyserats ned till 1,5 m 

men därunder är halterna låga. I alla de övriga provpunkterna har de höga halterna påträffats i skiktet 0-0,5 m.  

Pentaklorfenol har enbart förekommit i halter över analysmetodens detektionsgräns vid följande platser (halter 

angivna i µg/kg TS): 

 Provpunkt 60 (direkt norr om transportband): 16 i nivån 0-0,4 m 

 Provpunkt 63 (öster om transportband): 760 på nivån 2,5-3 m, 2 000 på nivån 3-3,5 m och 520 på nivån 3,5-4 

m 

 Provpunkt 67 (öster om provpunkt 63): 46 på nivån 1-1,5 m 

 

Analysresultat från samtliga provtagningar (Structor 2017, Golder 2012 och Sweco 2008) 

I bilden på nästa sida har analysresultat med avseende på dioxiner i nivån 0-0,6 m från samtliga provtagningar som 

utförts sedan 2008 sammanställts:  

 

SEMJ17592
Texinskrivning
BILAGA 12



 

 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

PROJEKTSTÖD RÖNNESHYTTA SÅGVERK Mia Jameson  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10252538 2017-11-17  

 2 (4) 

 

  

 http://ams.corp.pbwan.net/projects/10252538/document/2_Kommunikation/25_Möten/Protokoll 3 171117.docx 

 

 

Motsvarande sammanställning av analysresultat från djupare nivåer är under utarbetande. 

 

Kompletterande provtagningar 

Vi diskuterade de analysresultat som nu föreligger totalt sett.  

I huvudsak förekommer höga dioxinhalter ytligt, på nivån 0-0,5/0,6 m (provtagningsdjupen har varit lite olika vid 

undersökningarna).  

Föroreningarna verkar också vara relativt avgränsade. Det finns provpunkter med låga halter inom områden där höga 

halter analyserats vid närliggande provpunkter.   

Syftet med de åtgärdsförberedande undersökningarna är att kunna avgränsa områden som behöver saneras och där 

dioxinhalterna överstiger 90 ng/kg TS. 

Vid mötet enades vi om att kompletterande undersökningar behöver genomföras inom vissa områden, se bild på 

nästa sida:  
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Ett detaljerat förslag till var inom dessa områden kompletterande provtagningar ska utföras översänds till samtliga 

deltagare under dagen. 

 

Ekonomi 

Det arbete som Structor utfört hittills är i huvudsak arbete till fasta priser: 

Markprovtagningar i 60 provpunkter ned till 1 m djup 58 000 

Markprovtagningar i 15 provpunkter ned till 4 m djup 76 000 

Inmätning av grundvattennivåer vid två tillfällen 17 000 

Geoteknisk undersökning 44 500 

Analyskostnad dioxiner, 240 prover 240 000 

Analyskostnad pentaklorfenol, 240 prover 234 000 

Analyskostnad TOC, 98 prover 5 880 

TOTALT 675 380 

 

Structor har också ombetts att skriva en samlad dokumentation av de provtagningar som genomförts, uppskattad tid 

för detta är 2 dagar till en kostnad av 16 000. 

WSP har hittills upparbetat 90 800. Kommande arbeten utgörs av framtagande av ritningar, rapportsammanställning, 

upprättande av ansökningshandlingar osv enligt villkoren i länsstyrelsens beslut på ca 120 000. 

Askersunds kommun har haft kostnader för röjning i område som ska provtas mm. 
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När det gäller kompletterande provtagningar har Structor i sitt anbud lämnat följande priser: 

Kompletterande provtagningar genom skruvprovtagning 

ned till 2 m djup, per prov 

7 000 

Borrbandvagn, dagspris 24 000 

Analyskostnad dioxiner 1 000 

Analyskostnad pentaklorfenol 975 

Analyskostnad TOC 60 

Fältpersonal, timpris 850 

Projektledning, timpris 1 000 

Kilometerersättning 5 

 

Om man skulle genomföra en kompletterande provtagning om 40 prover och detta görs på två dagar så blir 

kostnaderna 280 000 (provtagningarna) + 48 000 (borrbandvagn) + 160 000 (dioxinanalyser) + 13 600 (fältpersonal) + 

16 000 (projektledning) + 8 000 (rapportskrivning) = 525 600. 

 

De totala kostnaderna i projektet skulle i så fall hamna på i storleksordningen knappt 1,5 miljoner. 

  

 

Örebro 2017-11-17 

 

WSP Sverige AB 

 

Mia Jameson 
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PROTOKOLL 4 - ANTECKNINGAR FRÅN SKYPEMÖTE 171120 

Deltagare:  Ylva Hedene, Länsstyrelsen 

  Andreas Johansson, Sydnärke miljöförvaltning 

  Mårten Eriksson, Askersunds kommun 

  Mia Jameson, WSP 

 

Kompletterande provtagningar 

Strategin för kompletterande provtagningar diskuterades.  

Eftersom höga och låga dioxinhalter förekommer emellanåt relativt nära varandra skulle det krävas provtagningar i ett 

rutnät som var mer finmaskigt än 10x10 meter för att få fullständig kunskap om var föroreningarna finns. 

De kompletterande provtagningarna inriktas på att förtydliga inom vilka områden som vi har dioxinhalter överstigande 

90 ng/ktTS. 

Där höga halter uppmätts strandnära tas kompletterande prover mellan tidigare provpunkt och stranden för att få 

underlag till bedömning hur strandnära sanering behöver ske, detta för att få underlag för bedömning om anmälan om 

vattenverksamhet blir aktuell. 

Områden som varit bevuxna med skog enligt alla flygfoton och där det därför sannolikt inte bedrivits någon form av 

hantering av doppat virke eller rester från doppningen friklassas.  

I den udda provpunkten i ”skogen” från Golders provtagning var halten 150 ng/kg TS på djupet 0-0,1 m och den låg på  

2,7 ng/kg TS på nivån 0,6-1 m. Det finns ingen rimlig förklaring till varför den förhöjda halten analyserats här och 

eftersom halterna är låga i provpunkter intill så provtar vi inte ytterligare här. 

I området norr om transportbandet tar vi inte heller några ytterligare prover, här indikerar analysresultaten att det finns 

dioxinföroreningar i halter över 90 ng/kg TS spridda inom hela området. 

Förorening med pentaklorfenol förekommer i närheten av platsen där doppningskaret fanns och ned till ganska stora 

djup, här kan det behövas någon kompletterande provtagning för att avgöra till vilket djup sanering behöver ske. 

Huvuddelen av de kompletterande provtagningarna görs enbart ned till 1 meter med uttag av samlingsprov för varje 

halvmeter. 

I närheten av där tidigare provtagningar indikerat föroreningar på djupare nivåer tas prover ned till 2 meter. 

Vi diskuterade oss fram till vid vilka platser som kompletterande provtagningar skulle utföras och kom fram till att de 

skulle göras inom de områden som markerats med fyrkanter på bilden nedan: 
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Baserat på denna bild har ett nytt förslag till provtagningspunkter tagits fram, se bilaga. 

 

Revidering av ansökningshandlingar 

De analysresultat som nu föreligger bedöms innebära att ansökan om statsbidrag behöver uppdateras, bl.a. på grund 

av att dioxinhalterna där man tidigare lagrat bark och så vidare visat sig vara högre än man tidigare kommit fram till 

och att höga föroreningshalter på djupare nivåer än 0,5 m inte förekommer inom så stora områden som tidigare 

antagits. 

I de uppdaterade handlingarna måste utgångspunkterna för bedömningarna redovisas klart och tydligt.  

 

Örebro 2017-11-20 

 

WSP Sverige AB 

 

Mia Jameson 

 

 

 



KOMPLETTERANDE 
PROVTAGNINGAR
FÖRSLAG 171120

Siffrorna vid provpunkterna anger 
halter, jag har inte identifierat alla 
och jag avstod från att ange 
halterna vid transportbandet intill 
doppningskaret.

Nya provpunkter har markerats 
med stjärna – det är ca 73 stycken.

En av provpunkterna har ringats in 
med cerise ring – där föreslås 
provtagning av pentaklorfenol ner 
till 4 meters djup.
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[Sida]

Jameson, Mia

Från: Jameson, Mia
Skickat: den 21 november 2017 20:38
Till: 'Linda Sohlman Gustafsson'
Kopia: 'Daniel Gustafsson'; 'Mårten Eriksson'; 'Hedene Ylva'; Andreas Johansson Sydnärkes 

miljöförvaltning; Holgerson, Line
Ämne: Beställning av kompletterande provtagningar
Bifogade filer: Punkter för kompletterande provtagning 171121.pdf

Hej! 
 
Enligt uppdrag beställer jag nu provtagningar i mark vid fd Rönneshytta Sågverk i en andra provtagningsomgång, dvs 
enligt punkt 3 i förfrågningsunderlaget.   
 
För dessa provtagningar har ni lämnat ett á-pris beräknat på provtagning ned till 2 m djup. Á-pris har också lämnats 
på borrbandvagn, analyskostnader, personal osv. 
 
Provtagningar ska ske i ca 80 provpunkter, vilka har markerats med stjärna i bifogade bild över var provtagning ska 
ske. 
 
I anbudsförfrågan angavs att uttagna prover även i en andra provtagningsomgång skulle analyseras med avseende 
på både dioxiner och pentaklorfenol. Eftersom pentaklorfenol enbart detekterats i några provpunkter är det istället 
så att analys av dioxiner och TOC ska ske på samtliga uttagna prover. 
 
I de tre provpunkter som är markerade med cerise ring ska även analys ske av pentaklorfenol och i dessa punkter 
sker provtagning ned till 4 meters djup.  
 
I de provpunkter som är markerade med vit ring ska provtagning ske ned till 2 meters djup. 
 
I övriga provpunkter ska provtagning endast ske ned till 1 meters djup. 
 
Samlingsprov tas ut för varje halvmeter, liksom vid den första provtagningsomgången. 
 
Provpunkterna mäts in i x-, y- och z-led. Provtagning sker enligt spec i anbudet och en sammanställning av 
genomförda provtagningar, inklusive fältprotokoll, upprättas som visar att och hur provtagningarna har utförts i 
enlighet med kvalitetskravet som angetts i anbudsförfrågan (Fältarbeten ska utföras enligt utvalda delar i 
Naturvårdsverkets rekommendationer (NV rapport 4310, 4311, 4918) och SGF:s fälthandbok Miljötekniska 
markundersökningar (SGF Rapport 2:2013) samt tillämpliga delar i Arbetsmiljöverkets publikation ”Marksanering – 
om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden”. Provtagning ska genomföras av certifierad provtagare 
enligt Nordtests kravspecifikation NT Envir 008, 2005, eller motsvarande. För varje punkt upprättas protokoll 
avseende jordart, jordlagerföljd, eventuell berg- och grundvattennivå samt övriga iakttagelser (lukt, missfärgningar, 
avfall m.m.)) 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Mia Jameson 
Miljökonsult 
Miljömanagement 
 

 
T +46 10-722 55 28 
M +46 72-50841 89 
 
WSP Sverige AB 
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KOMPLETTERANDE PROVTAGNINGAR

Nya provpunkter har markerats med stjärna –
det är ca 80 stycken.

Analys av dioxiner och TOC ska ske på 
samtliga uttagna prover.

I de tre provpunkter som är markerade med 
cerise ring ska även analys ske av 
pentaklorfenol och i dessa punkter sker 
provtagning ned till 4 meters djup. 

I de provpunkter som är markerade med vit 
ring ska provtagning ske ned till 2 meters 
djup.

I övriga provpunkter ska provtagning endast 
ske ned till 1 meters djup.

Provpunkterna mäts in i x-, y- och z-led. 
Provtagning sker enligt spec i anbudet och en 
sammanställning av genomförda 
provtagningar, inklusive fältprotokoll, 
upprättas som visar att och hur 
provtagningarna har utförts i enlighet med 
kvalitetskravet som angetts i anbudsförfrågan 
(Fältarbeten ska utföras enligt utvalda delar i 
Naturvårdsverkets rekommendationer (NV 
rapport 4310, 4311, 4918) och SGF:s 
fälthandbok Miljötekniska 
markundersökningar (SGF Rapport 2:2013) 
samt tillämpliga delar i Arbetsmiljöverkets 
publikation ”Marksanering – om hälsa och 
säkerhet vid arbete i förorenade områden”. 
Provtagning ska genomföras av certifierad 
provtagare enligt Nordtests kravspecifikation 
NT Envir 008, 2005, eller motsvarande. För 
varje punkt upprättas protokoll avseende 
jordart, jordlagerföljd, eventuell berg- och 
grundvattennivå samt övriga iakttagelser 
(lukt, missfärgningar, avfall m.m.))
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PROTOKOLL 5 

Fört vid möte hos Structor Miljöteknik AB 

Tid 2017-11-28 

Plats Ribbingsgatan 11, Örebro 

 

 Namn Representerar   
 

Närvarande Linda Sohlman Gustafsson Structor Miljöteknik AB   

 Daniel Gustafsson Structor Miljöteknik AB   

 Mårten Eriksson Askersunds kommun   

 Mia Jameson WSP Sverige AB   

 

Distribueras Närvarande 

Ylva Hedene, Länsstyrelsen   

Andreas Johansson, Sydnärke Miljöfövaltning  

  

 

PUNKT BESKRIVNING 

1 Daniel Gustafsson redovisade översiktligt att man hittills haft ca 
42 500 i kostnader som inte ingått i anbudet. Det handlar främst 
om kostnader för att skicka proverna till labbet, tid för utsättning av 
ledningar, tid för planering och uppmärkning gällande röjning, tid 
för upprättande av provtagningsplan, tid för renskrivning av 
fältprotokoll, tid för upprättande av fältrapport mm. Kostnaderna 
specificeras och faktureras Askersunds kommun. 

2 Extra kostnader för totalstationen som använts för inmätning av 
provpunkter i x-, y- och z-led, godkändes som ett tillägg vid 
uppstartsmöte 170925. Kostnaderna uppgavs då till 15-20 000 
men har visat sig vara kring 30 000. Kostnaderna faktureras 
Askersunds kommun som en tilläggskostnad. 

3 Den preliminära fältrapporten har skickats till Ylva Hedene och 
Andreas Johansson för synpunkter, eventuella synpunkter skickas 
omgående till Structor som tar hänsyn till dessa i den slutliga 
fältrapporten som upprättas när även de kompletterande 
provtagningarna har genomförts. 

4 MUR-rapporten har skickats till Ylva Hedene, Andreas Johansson 
och geotekniker hos WSP för kontroll och kvalitetsgranskning. 
Eventuella synpunkter meddelas Structor för vidare befordran till 
underkonsult och eventuell korrigering. 

5 Inför de kompletterande provtagningarna kan det bli problem med 
träd. Daniel Gustafsson tar kontakt med Bertil Larsson angående 
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eventuell avverkning. Ny utsättning av ledningar kommer också att 
behövas. 

6 De kompletterande provtagningarna berör privatpersoner. Mia 
Jameson tar kontakt med markägare och boende under onsdagen 
och informerar dem om att provtagningar kommer att ske. 

7 Fast pris för kompletterande provtagningar hade av Structor 
angivits till 7 000 kronor, med provtagning ned till 2 m djup. 
Eftersom huvuddelen av provtagningarna endast ska ske ned till 1 
m djup åtog sig Structor att genomföra provtagningarna till följande 
fasta priser: 

 1 m djup: 3 500 kronor 

 2 m djup: 7 000 kronor 

 4 m djup: 7 000 kronor 

Angivna priser inkluderar allt arbete med provtagningarna, förutom 
priser för borrbandvagnen där dagspris lämnats i anbudet. 

Extra kostnader för totalstationen tillkommer liksom vid den första 
provtagningsomgången. 

8 Tidplanen för provtagningarna, vilken fastställdes vid 
uppstartsmöte 25 september håller. Detta innebär att de 
kompletterande provtagningarna utförs som planerat under v 
48/v49. Provtagningarna beräknas ta ca 3-4 dagar. Analysresultat 
levereras från laboratoriet ca 10 dagar efter att provet ankommit, 
vilket innebär att alla analysresultat sannolikt bör föreligga 22 
december men att om laboratoriet får fördröjningar så kommer de 
inte innan jul. 

 

Vid protokollet 

 

 

Mia Jameson 
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INFORMATION OM KOMPLETTERANDE PROVTAGNINGAR VID F.D. 

RÖNNESHYTTA SÅGVERK I ASKERSUNDS KOMMUN 

Som ni tidigare har fått information om så har Länsstyrelsen i Örebro län har beviljat Askersunds kommun bidrag till 

att bl.a. genomföra vissa undersökningar vid f.d. Rönneshytta Sågverk. 

Provtagningar i mark har skett inom området och resultatet visar att fler prover behöver tas för att avgöra var vi kan 

utesluta att området är förorenat eller att sanering behöver ske. Denna provtagning kommer att utföras under nästa 

vecka och ta 3-4 dagar. Provtagning ska ske på de platser som är markerade med svarta stjärnor på bilden: 

  

På den lilla bilden till höger syns en förstoring av området vid familjen Svensson hus och där kan man se att några 

punkter ligger vid infarten till huset, i övrigt tas de prover som ligger nära huset direkt utanför staketet.    

De olikfärgade prickarna på bilden representerar resultatet av de provtagningar som gjorts hittills. De gröna prickarna 

representerar låga halter av föroreningar och de färgade prickarna representerar halter som är så höga att 

saneringsbehov finns.  

SEMJ17592
Texinskrivning
BILAGA 16



 

 

 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

PROJEKTSTÖD RÖNNESHYTTA SÅGVERK Mia Jameson  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10252538 2017-11-29  

 2 (2) 

 

  

 http://ams.corp.pbwan.net/projects/10252538/document/2_Kommunikation/Markägarinformation/Information om provtagningar november 2017.docx 

Den första provtagningsomgången kunde utföras utan att träd behövde avverkas, förhoppningen är att så kan vara 

fallet även vid denna provtagningsomgång. Om något/några träd måste tas ned så ombesörjer Askersunds kommun 

detta och tar sedan kontakt med aktuell markägare.    

Önskar ni ytterligare information så tveka inte att ta kontakt med mig på tel 010-7225528, mobil 072-5084189, privat 

mobil 0730-262036 eller mail mia.jameson@wsp.com. 

 

Örebro 2017-11-29 

 

WSP Sverige AB 

 

Mia Jameson 

 

Sändlista 

Thomas Karlsson, Löcknavägen 21, 696 75 Åmmeberg  

Gunnar Siewers, Stimmerkulla 801, 694 99 Skyllberg 

Sven-Eric och Sylvia Svensson, Rönneshyttevägen 11, 694 97 Rönneshytta 

Erik Johan Hjelm, Klampenhof, 694 97 Rönneshytta  

RNS Fastigheter AB, Falla 615, 694 99 Skyllberg 

Sveaskog Förvaltnings AB (ägare av fastigheten Askersund Önnabo 2:2) , Torsgatan 4, 105 22 Stockholm 
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Jameson, Mia

Från: Hedene Ylva <Ylva.Hedene@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 12 december 2017 16:29
Till: Jameson, Mia; Mårten Eriksson (marten.eriksson@askersund.se)
Kopia: Andreas Johansson Sydnärkes miljöförvaltning
Ämne: SV: Angående slutredovisning Rönneshytta

Hej Mia! 
 
Nu har jag pratat med NV, och det är ok om ni slutredovisar samt rekvirerar de sista fakturorna för projektet i 
januari. Deadline är dock 31 januari, jag måste ha fått in slutredovisningen till dess. Detta gäller även för den sista 
rekvisitionen. Jag hoppas detta ger er den tid som krävs för att hinna avsluta projektet.  
 
Ha det gott!  
 
 
Vänliga hälsningar, 
  
Ylva Hedene 
010-224 86 69 
 
Från: Jameson, Mia [mailto:mia.jameson@wsp.com]  
Skickat: den 8 december 2017 08:47 
Till: Hedene Ylva <Ylva.Hedene@lansstyrelsen.se> 
Kopia: Mårten Eriksson <marten.eriksson@askersund.se> 
Ämne: Angående slutredovisning Rönneshytta 
Prioritet: Hög 
 
Hej Ylva! 
 
Jag undrar över hur vi ska göra med slutredovisningen av projektet. Att rapporten inte kommer att vara klar innan 
årsskiftet  
eftersom det inte kommer att finnas analysresultat från provtagningsomgång två färdiga förens i förhoppningsvis i 
mellandagarna. Jag kommer att behöva minst en vecka för att begrunda och bedöma resultaten och det är ju lite 
helger där i början så säg att jag kan vara klar med en granskningsversion av slutrapporten under senare delen av 
vecka 3, om nu inte labbet får jätteproblem och levererar analysresultat avsevärt senare än vi fått besked om. 
 
När det gäller kostnaderna så skulle det vara möjligt att fakturera allt i förväg om det är nödvändigt. Jag har frågat 
Structor om det är kostnader som de inte hinner fakturera innan jul och i så fall vilka summor det rör sig om.  Jag kan 
uppskatta min tid och fakturera i förväg. 
 
Sökte dig på telefon, men du skulle vara tillbaka 15.30 idag – är du det så ring mig gärna. Jag jobbar till ca 17 idag. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Mia Jameson 
Miljökonsult 
Miljömanagement 
 

 
T +46 10-722 55 28 
M +46 72-50841 89 
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NOTICE: This communication and any attachments ("this message") may contain information which is privileged, confidential, proprietary or otherwise 
subject to restricted disclosure under applicable law. This message is for the sole use of the intended recipient(s). Any unauthorized use, disclosure, viewing, 
copying, alteration, dissemination or distribution of, or reliance on, this message is strictly prohibited. If you have received this message in error, or you are 
not an authorized or intended recipient, please notify the sender immediately by replying to this message, delete this message and all copies from your e-
mail system and destroy any printed copies.  
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