
 

 

 
 
 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-11-22 

 

  

Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde måndagen den 29 november 2021  
kl. 17:30 i Varagårdsskolans aula för att behandla följande ärenden: 

Ärende 

1.  Upprop  
Dnr 2021-00010  

2.  Val av justerare  
Justering torsdag 2 december kl 16:00 

3.  Godkännande av dagordning  
 

4.  Revisionen: Föredragning av granskning avseende investeringsprocessen 
Dnr 2021-00438 

5.  Detaljplan för del av Selleberga 17:1 m.fl. i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län - 
antagande 
Dnr 2021-00453 

6.  Delårsrapport för Bjuvs kommun 2021 
Dnr 2021-00428  

7.  Budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024 för Bjuvs kommun 
Dnr 2021-00428 

8.  Ändring VA (vatten och avlopps)-taxa 2022 för Bjuvs kommun 
Dnr 2021-00376 

9.  Motion från Ulrika Thulin (S) angående ungdomsbiljetter inom kollektivtrafiken till alla 
våra ungdomar från 13 år till sista året på gymnasiet 
Dnr 2021-00215 

10.  Avsägelse från Margit Johansson (M) som nämndeman vid Helsingborgs tingsrätt 
samt val av ny nämndeman 
Dnr 2021-00463 

11.  Avsägelse från Jörgen Johnsson (M) som ersättare i Omsorg i Bjuv AB samt val av ny 
ersättare 
Dnr 2020-00490 

12.  Avsägelse från Lisbeth Madsen (-) som ledamot och vice ordförande i Omsorg i Bjuv 
AB samt nya val 
Dnr 2020-00470 

13.  Anmälningar  
A: Länsstyrelsen:  Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet 
2021 
B: Kommunstyrelsen § 151: Svar till revisionen: granskning av målstyrningen 
C: Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt § 79: Svar till revisionen: 
granskning av målstyrningen 
D: Tekniska nämnden § 88: Svar till revisionen: granskning av målstyrningen 
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Datum 

2021-10-22 

 

 

 

 
Pia Trollehjelm 
ordförande 
pia.trollehjelm@bjuv.se 
0730-58 87 15 

Susan Elmlund 
kommunsekreterare 
susan.elmlund@bjuv.se 
042-458 50 45 

 

 

 

Sverigedemokraterna   2021-11-29 enligt separat 
kallelse från gruppledare 

Moderaterna 
 
Socialdemokratiska   2021-11-23 kl 18:30   
fullmäktigegruppen  enligt separat kallelse från 

gruppledare 
 

V-gruppen enligt separat kallelse från 
gruppledare 
 

Centern, Kristdemokraterna,  enligt separat kallelse 
Liberalerna    från gruppledare 

 

mailto:pia.trollehjelm@bjuv.se
mailto:susan.elmlund@bjuv.se


 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (3) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-17 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 145 Dnr 2021-00453  

Detaljplan för del av Selleberga 17:1 m.fl. i Bjuv, Bjuvs 
kommun, Skåne län - antagande 

Sammanfattning 

Kommunen köpte i maj 2019 ett större centralt markområde, Selleberga, 

med avsikt att utveckla det för bostadsbebyggelse. Planeringen har pågått 

sedan dess, bland annat med stöd från den statliga utredningen 

Samordning för bostadsbyggande som bistått med ett kvalitetsprogram. 

 

Under 2020 avgränsades ett område på cirka 33 hektar och utreddes i ett 

planprogram som ska ligga till grund för efterföljande detaljplaner, Totalt 

förväntas planprogramsområdet möjliggöra för 1200 – 2000 bostäder i 

Selleberga under kommande decennier. 

 
Under 2021 har ett förslag till en första detaljplan på cirka 8,5 hektar 
arbetats fram med syftet att möjliggöra för bostäder i 1-8 våningar, en 
förskola, park- och naturytor samt område för dagvattenhantering. Förslaget 
tillåter även att bottenvåningarna längs tillkommande huvudgata används 
för centrumverksamhet, till exempel handel eller kontor.  
 
Samråd av förslaget till detaljplan har skett med berörda insatser, sakägare 
och andra som har väsentligt intresse av detaljplanen under perioden 2021-
01-20 – 28 2021-02-28, granskning skedde under perioden 2021-06-23 – 
2021-08-31.  
 
Synpunkter som inkommit under samrådet och granskningen med 
kommentar om hur dessa påverkat planförslaget finns sammanställda i 
samrådsredogörelsen samt granskningsutlåtandet. 
 
Länsstyrelsen har efter granskning inte några formella synpunkter på 
planförslaget utifrån prövningsgrunderna i 11 kapitlet plan- och bygglagen. 
 
Förslaget till detaljplanen godkändes av byggnadsnämnden 2021-10-21, 
§89. 
 
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt Plan- och bygglag 
2010:900 (PBL).  
   

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Sammanträdesdatum 

2021-11-17 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Mattias Samuelson, 2021-10-29 
Byggnadsnämnden, 2021-10-21, § 89 
Plankarta, 2021-10-13 
Planbeskrivning, 2021-10-13 
Fastighetsförteckning, 2021-09-11 
Granskningsutlåtande, 2021-10-13 
Samrådsredogörelse, 2021-06-09 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-01-08 
Miljökonsekvensbeskrivning Planprogram, AFRY 2020-06-01 
Va-utredning Selleberga, AFRY, 2020-06-01 
Lösningsförslag dagvatten, Bilaga 1, AFRY, 2020-06-01 
PM Miljö, Översiktlig miljöteknisk markundersökning, AFRY,2020-03-03 
Markteknisk undersökningsrapport, AFRY, 2020-02-06 
Projekterings PM Geoteknik, AFRY, 2020-02-06 
Trafikutredning Selleberga, AFRY, 2020-05-26 
Kompletterande miljöteknisk markundersökning, AFRY,2020-06-18 
Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Selleberga 17:1 i 
Bjuvs kommun, ÅF Infrastructure AB, 2017-07-05 
Lokaliseringsutredning, Bjuvs kommun, 2021-05-04  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta ”Detaljplan för 
del av Selleberga 17:1 m.fl. i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län”. 

 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att anta ”Detaljplan för del av Selleberga 17:1 m.fl. i 
Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län”. 

   

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-11-10, § 213 

Yrkande 

Claes Osslén (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ”Detaljplan för del av 
Selleberga 17:1 m.fl. i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län”. 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

   
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Mattias Samuelson, projektledare Selleberga 
mattias.samuelson@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-10-29 
Referens 

KS 2021-00453 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Detaljplan för del av Selleberga 17:1 m.fl. i Bjuv, Bjuvs 
kommun, Skåne län - antagande 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen köpte i maj 2019 ett större centralt markområde, Selleberga, 

med avsikt att utveckla det för bostadsbebyggelse. Planeringen har pågått 

sedan dess, bland annat med stöd från den statliga utredningen 

Samordning för bostadsbyggande som bistått med ett kvalitetsprogram. 

 

Under 2020 avgränsades ett område på cirka 33 hektar och utreddes i ett 

planprogram som ska ligga till grund för efterföljande detaljplaner, Totalt 

förväntas planprogramsområdet möjliggöra för 1200 – 2000 bostäder i 

Selleberga under kommande decennier. 

 
Under 2021 har ett förslag till en första detaljplan på cirka 8,5 hektar 
arbetats fram med syftet att möjliggöra för bostäder i 1-8 våningar, en 
förskola, park- och naturytor samt område för dagvattenhantering. Förslaget 
tillåter även att bottenvåningarna längs tillkommande huvudgata används 
för centrumverksamhet, till exempel handel eller kontor.  
 
Samråd av förslaget till detaljplan har skett med berörda insatser, sakägare 
och andra som har väsentligt intresse av detaljplanen under perioden 2021-
01-20 – 28 2021-02-28, granskning skedde under perioden 2021-06-23 – 
2021-08-31.  
 
Synpunkter som inkommit under samrådet och granskningen med 
kommentar om hur dessa påverkat planförslaget finns sammanställda i 
samrådsredogörelsen samt granskningsutlåtandet. 
 
Länsstyrelsen har efter granskning inte några formella synpunkter på 
planförslaget utifrån prövningsgrunderna i 11 kapitlet plan- och bygglagen. 
 
Förslaget till detaljplanen godkändes av byggnadsnämnden 2021-10-21, 
§89. 
 
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt Plan- och bygglag 
2010:900 (PBL).  
   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mattias Samuelson, 2021-10-29 
Byggnadsnämnden, 2021-10-21, § 89 
Plankarta, 2021-10-13 
Planbeskrivning, 2021-10-13 
Fastighetsförteckning, 2021-09-11 



Bjuvs kommun 
Datum 

2021-11-01 
 

KS 2021-00453 
Sida 

2(2) 
 

 

Granskningsutlåtande, 2021-10-13 
Samrådsredogörelse, 2021-06-09 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-01-08 
Miljökonsekvensbeskrivning Planprogram, AFRY 2020-06-01 
Va-utredning Selleberga, AFRY, 2020-06-01 
Lösningsförslag dagvatten, Bilaga 1, AFRY, 2020-06-01 
PM Miljö, Översiktlig miljöteknisk markundersökning, AFRY,2020-03-03 
Markteknisk undersökningsrapport, AFRY, 2020-02-06 
Projekterings PM Geoteknik, AFRY, 2020-02-06 
Trafikutredning Selleberga, AFRY, 2020-05-26 
Kompletterande miljöteknisk markundersökning, AFRY,2020-06-18 
Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Selleberga 17:1 i 
Bjuvs kommun, ÅF Infrastructure AB, 2017-07-05 
Lokaliseringsutredning, Bjuvs kommun, 2021-05-04  

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta ”Detaljplan för 
del av Selleberga 17:1 m.fl. i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län” 

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Byggnadsnämnden 
Planeringsavdelningen 
Diariet 
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Metria AB,  
SPANNMÅLSGATAN 7 
291 32 KRISTIANSTAD  
010-1218672   
SOLVIG.OLSSON@METRIA.SE   |  www.metria.se 
 

Fastighetsförteckning 

2020-06-11, rev 2020-10-22, rev 2021-05-10, rev 2021-09-11 

Projektnummer 

1041662 
Handläggare 

Solvig Olsson 

 

Ärende Fastighetsförteckning till detaljplan för del av Selleberga 17:1 mfl. 

 Bjuvs kommun Skåne län 

 

Fastigheter inom planområdet 

 
Beteckning på kartan  Ägare/innehavare, adress  Övrigt 

 

Selleberga 17:1 Bjuvs Kommun  
267 25 Bjuv 

 

Bjuv 8:34 Bjuvs Kommun  
267 25 Bjuv 

 

Bjuv 8:14 Bjuvs Kommun  
267 25 Bjuv 

 

Bjuv 8:16 Bjuvs Kommun  
267 25 Bjuv 
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Marksamfälligheter inom planområdet  

 
Beteckning på kartan  Ägare/innehavare, adress  Övrigt 

 
Inga kända 
 
 

Anläggningssamfälligheter inom planområdet  

 
Beteckning på kartan  Ägare/innehavare, adress  Övrigt 

Inga kända 
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Rättigheter inom planområdet 

 
Beteckning på kartan    Ägare/innehavare, adress Övrigt

 
1260-429.1 Neova AB 

Arenavägen 33 

121 77 Johanneshov 

Ledningsrätt 
Fjärrvärme 

Till förmån för: Neova AB 

Belastar: Selleberga 17:1 mfl 

 

1260-288.1 Neova AB 

Arenavägen 33 

121 77 Johanneshov 

Ledningsrätt 
Fjärrvärme 

Till förmån för: Neova AB 

Belastar: Selleberga 17:1 mfl 

 

73/6040 Skanova AB 

Box 3010 

169 03 Solna 

Nyttjanderätt 
Tele 
Denna har ej 
lokaliserats 

Till förmån för: Ej angiven 

Belastar: Selleberga 17:1 mfl 

 

D201600480332:1.1 

12-IM7-98/6178.1 

D201700579279:1.1 

Öresundskraft AB  

Västra Sandgatan 4 

Helsingborg 

Avtalsservitut 
Elledning 
Dessa har ej  
lokaliserats 

Till förmån för: Åstorp Nyvång 1:315 

Belastar: Selleberga 17:1 , Bjuv 12:27, Bjuv 8:34 

 

D201600164727:1.1 Öresundskraft AB  

Västra Sandgatan 4 

Helsingborg 

Avtalsservitut 
Elledning 
Denna har ej 
lokaliserats 

Till förmån för: Helsingborg Motorn 10 

Belastar: Selleberga 17:1  



4 (5) 
 
 
 
  

 

 
Rättigheter inom planområdet 

 
Beteckning på kartan    Ägare/innehavare, adress Övrigt

 
12-IM7-2000/5402.1 

12-IM7-2000/5118.1 

Bjuvs Kommun  

267 25 Bjuv 

Avtalsservitut 
GC-väg, strövstig 
Dessa har ej lokaliserats 

Till förmån för: Billesholms Gård 9:324, Bjuvstorp 6:177, Rektorn 1 

Belastar: Selleberga 17:1 mfl 

 

12-IM7-79/10784.1 

12-IM7-83/10952.1 

Bjuvs Kommun  

267 25 Bjuv 

Avtalsservitut 
Ledning, vattenledning 
Dessa har ej lokaliserats 

Till förmån för: Ljungsgård 6:1 

Belastar: Selleberga 17:1 mfl 

 

12-IM7-76/12491.1 Bjuvs Kommun  

267 25 Bjuv 

Avtalsservitut 
Vattenledning 
Denna har ej 
lokaliserats 

Till förmån för: Brogårda 1:12 

Belastar: Selleberga 17:1 mfl 

 

D202100082134:1.1.3 Bjuvs Kommun 

267 25 Bjuv 

Avtalsservitut 
Vattenledning 
Denna har ej 
lokaliserats 

Till förmån för: Bjuvstorp 1:11 

Belastar: Selleberga 17:1  
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Fastigheter utanför planområdet 

 
Beteckning på kartan  Ägare/innehavare, adress  Övrigt 

 
Rektorn 1 Bjuvs Kommun  

267 25 Bjuv 
 

Hunden 7 Akka Egendom Bjuv AB  
c/o M&P Management 
Grev Turegatan 30 
114 38 Stockholm 

 

Hunden 6 Akka Egendom Bjuv AB  
c/o M&P Management 
Grev Turegatan 30 
114 38 Stockholm 

 

Hunden 5 Riksbyggen Bostadsrättsförening 
Bjuvshus Nr 1  
Box 24 
264 21 Klippan 

 

Bjuv 8:35 Andersen, Henning  
Kolonivägen 29 
267 34 Bjuv 

 

Bjuv 22:1 Höganäs Bjuf Fastighets AB  
Box 502 
267 25 Bjuv 

 

 
 
Fastighetsförteckning upprättad av 

 
…………………………………………. 
Solvig Olsson 
 
 
 
Förteckningen bestyrks 
 

 
…………………………………………. 
Magnus Olsson 



 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
För detaljplan  
Selleberga 17:1 m.fl., Bjuv,  
Bjuvs kommun 
DNR 2020-00056  



Granskningsutlåtande 2021-10-13    sid. 1 
 

 

 

GRANSKNING 
När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och kommunen bearbetat det utifrån 
information och synpunkter som framkommit ska planförslaget vara tillgängligt för 
granskning inför beslut om antagande. Granskningens syfte är att visa det 
bearbetade planförslag som kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge 
berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter.  

Efter att granskningstiden har tagit slut sammanställer kommunen de skriftliga 
synpunkterna som har inkommit i ett granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet 
innehåller en redovisning av kommunens ställningstagande och förslag med 
anledning av synpunkterna.  

Enligt Byggnadsnämndens beslut 2021-06-17, § 64, har förslag till detaljplan varit på 
granskning under tiden 23 juni 2021 – 31 augusti 2021, totalt 20 yttranden har 
inkommit, varav 8 med erinran eller kommentar.  

Berörda förvaltningar inom kommunen, statliga verk, länsstyrelsen samt berörda 
sakägare och andra med väsentligt intresse av planen har underrättats och beretts 
tillfälle att yttra sig under denna tid. Planhandlingarna har under granskningstiden 
varit tillgängliga på kommunens hemsida samt har kunnat begäras ut i 
kommunhuset. En kungörelse om granskning publicerades i Helsingborgs Dagblad 
den 25 juni 2021. 

Nedan redovisas inkomna yttranden i sin helhet och besvaras med kommunens 
ställningstagande. 

 

INKOMNA YTTRANDEN 
 

Myndigheter, statliga verk m.fl. 

Länsstyrelsen i Skåne län, inkommet 2021-08-30    utan erinran 

Lantmäteriet, inkommet 2021-08-17     med erinran 

Region Skåne, inkommet 2021-08-31     utan erinran 

Trafikverket, inkommet 2021-07-28     utan erinran 

Polismyndigheten, inkommet 2021-06-29    utan erinran 

Försvarsmakten, inkommet 2021-08-23     utan erinran 

Luftfartsverket, inkommet 2021-06-28     utan erinran 

 

Ledningsrättshavare m.fl. 

Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB, inkommet 2021-08-30 med erinran 

Öresundskraft AB, inkommet 2021-08-11    utan erinran 

Skanova (Telia Company) AB, inkommet 2021-09-07   med erinran 
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Kommunala nämnder 

Vård- och omsorgsnämnden, inkommet 2021-08-19   utan erinran 

Tekniska nämnden, inkommet 2021-09-02    utan erinran 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, inkommet 2021-08-25  utan erinran 

Kommunala pensionärsrådet, inkommet 2021-08-19   med erinran 

 

Kommunala förbund som Bjuvs kommun är medlem i 

Söderåsens miljöförbund, inkommet 2021-08-31   utan erinran 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB, inkommet 2021-07-01   utan erinran 

Räddningstjänsten Skåne nordväst, inkommet 2021-06-30  med erinran 

 

Intresseorganisationer och föreningar 

Hyresgästföreningen, inkommet 2021-08-23    med erinran 

 
Sakägare, boende m.fl. 

Höganäs Borgestad AB, inkommet 2021-07-29    med erinran 

Privatperson, BA, inkommet 2021-08-29     med erinran 
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MYNDIGHETER, STATLIGA VERK M.FL. 

LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN, inkommet 2021-08-30 
Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information inte 
några formella synpunkter på planförslaget utifrån Länsstyrelsens prövningsgrunder 
enligt 11 kap. plan- och bygglagen.  
 
Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd.    

 
LANTMÄTERIET, inkommet 2021-08-17 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2021-06-23) har följande 
noterats: 

Fastighetsrättsliga frågor 
Under denna rubrik ska det anges vem som initierar och bekostar den 
fastighetsbildning som behövs för genomförande av detaljplanen vilket saknas. Det 
framgår inte heller under detta hur den allmänna platsen ska hanteras det vill säga 
ska detta utgöra en egen fastighet eller ska den överföras till en annan 
kommunalägd fastighet, vem som ansvarar för att utreda avtalsservitut och ta bort 
eventuella servitut. 
 
Kommentar:  Under rubriken Fastighetsrättsliga och ekonomiska frågor – Avtal 

framgår att det är kommunen som initierar och bekostar den 
fastighetsbildning som kommer krävas för planens genomförande. Här 
finns även beskrivet att en ny fastighet ska bildas för den allmänna 
platsmarken och att den befintliga fastigheten kvarstår för resterande 
del och kommer vara kvar som en del av grundfastigheten för området. 
Planbeskrivningen har kompletterats med ett förtydligande om att det 
är kommunen som ansvarar för att utreda befintliga avtalsservitut.   

 

REGION SKÅNE, inkommet 2021-08-31 
Region Skåne avstår från att yttra sig över aktuell detaljplan. 

I handläggningen av detta ärende har enheten för regional planering, Skånetrafiken 
samt Regionfastigheter deltagit. 

 

Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd. 

 
TRAFIKVERKET, inkommet 2021-07-28 
Trafikverket har inga ytterligare synpunkter.  

 



 Granskningsutlåtande 2021-10-13    sid. 4 
 

 

Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd. 

 

POLISMYNDIGHETEN, inkommet 2021-06-29 
Angående detaljplan för del av Selleberga 17:1 m.fl. i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne 
län. 

Ingen erinran ur polisiär synpunkt. 

 
Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd. 

 
FÖRSVARSMAKTEN, inkommet 2021-08-23 
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.  

 
Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd. 

 

LUFTFARTSVERKET, inkommet 2021-06-28 
Remissvar: 
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot 
detaljplanen.  
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att 
revidera yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-
utrustning förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet.  
Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och 
övervakning (Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på 
Svensk Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem 
mot aktiva och passiva störningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”, 
Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på ICAO DOC 015.  

VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och 
från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli 
påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om 
byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan 
anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. På grund av tillkomna 
satellitbaserade inflygningsprocedurer på Sveriges flygplatser har LFV utökat 
influensområdet för hinderytor till 90 km från flygplats till att även täcka in de 
hinderytor som är förknippade med dessa procedurer.  

Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd.  
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NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB, inkommet 2021-08-30 
NSVA vill lämna följande synpunkter på granskningshandlingarna för detaljplan för 
del av Selleberga 17:1:  

• Insatser på befintligt VA-nät kommer att krävas för att möjliggöra anslutning 
och försörjning av planerad bebyggelse. Detta behöver framgå i 
planbeskrivningen. 

• Enligt förslag för dagvattenhantering så är det tänkt att kvartersmarken ska 
avvattnas mot naturmarken i väster, och därifrån ledas delvis ytligt mot 
dammen i norr. Befintliga höjder går dock emot detta. Hur är det tänkt att 
funktionen ska säkras? Om inte höjderna justeras så kan inte den ytliga 
avledningen säkras. NSVA önskar att plankarta visar planerade höjder. 

• I detaljprojekteringen är det viktigt att höjdsättning säkerställs så att 
fastigheters dräneringsvatten kan avledas på ett säkert sätt till den ytliga 
dagvattenhanteringen utan att uppdämning sker. Om detta inte går behöver 
dräneringsvattnet pumpas alternativt separeras från dagvattensystemet och 
avledas i separat ledning. Det är viktigt att fastighetsägare informeras om 
särskilda funktionskrav behövs.  

• Sida 18 och 35: Ändra ordet avlopp i rubrikerna till spillvatten, eftersom avlopp 
även inkluderar dagvatten. 

• Sida 18: Det står: ” Dricksvatten- och spillvattenanslutningarna kommer att 
ske mot Västra Ringgatan i två punkter…” NSVA vill påpeka att 
spillvattennätet inte är i bra skick så det behöver ses över innan påkoppling 
sker innan projektering och byggnation. 

• Sida 19: Det anges att genomsläpplig beläggning bör nyttjas där det är 
genomförbart för att minska mängden hårdgjorda ytor. Är detta något som ska 
säkras och regleras i plankartan? 

• Sida 19: ”Vid eventuella skyfall är planområdet höjdsatt så att marken ska luta 
mot de två planerade fördröjningsmagasinen och det planerade 
dagvattensystemet.” Vad innebär ”dagvattensystemet”? NSVA vill påpeka att 
dagvattenmagasin och -ledningar inte är dimensionerade att ta emot skyfall. 
Förtydliga gärna meningen så att den inte misstolkas som att skyfall avleds till 
fördröjningsmagasinen och dagvattenledningen.  

• Sida 21: ”Nya brandposter måste placeras ut på strategiska platser för att 
kunna försörja området på bästa sätt. ”Skriv gärna: ”i samråd med 
räddningstjänsten och NSVA. NSVA kan inte garantera ett specifikt tryck eller 
flöde. ” Hänvisa till P114 istället för VAV83 och VAV67. 

• På sida 27 i planbeskrivningen anges fördelning av kostnader. I den anges att 
utbyggnad av kommunal dagvattenanläggning ansvarar NSVA för. NSVA 
ansvarar bara för drift och underhåll för dagvattenanläggningar på allmän 
platsmark om dessa tar emot dagvatten från fastigheter, upp till det 
dimensionerande regnet. Kostnader för utbyggnad av kommunal 
dagvattenanläggning ansvarar SBF för.  

• Sida 48, ”Gator och trafik”: Ändra ordet avlopps- till spillvatten-, eftersom 
avlopp även inkluderar dagvatten. 
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Plankarta:   

• En serviceväg till E-området i norr bör anordnas. Servicevägen kan med 
fördel vara hårdgjord men genomsläpplig. 

• Transformatorstationen är placerad vid en befintlig lågpunkt som blir 
vattenfylld vid stora regn. Höjdsättning behöver säkerställa att 
transformatorstationen inte översvämmas. Ett E-område borde finnas här.  

• Förtydliga gärna ”Fördröjning” i plankartan till ”Fördröjning dagvatten”.  

Observera att NSVA lämnat synpunkter på den bilagda VA-utredningen. 
Synpunkterna till VA-utredningen kvarstår. Hänsyn bör tas till dessa inför nästa 
skede i processen. 
 

Kommentar: Planbeskrivningen har uppdaterats med ett förtydligande om att 
insatser på befintligt VA-nät kommer bli aktuellt för att möjliggöra anslutningen. 
Kommunen noterar även spillvattennätets status och att det behöver ses över innan 
påkoppling sker. I planbeskrivningen framgår att vatten vid skyfall leds via lågstråket 
söderifrån mot dammen i norr. Det kommer även bromsas upp i de grönområden 
som finns och kommer på ett kontrollerat sätt brädda mot dammen i norr mot Vege 
å.  

Detaljplanen möjliggör genomsläpplig beläggning på kvartersmark och regleras i 
detalj i avtal mellan exploatör och kommunen. 

Avseende höjdsättning så säkerställs detta i detaljprojekteringen, vilken NSVA är 
delaktiga i. De höjder som finns i plankartan är en del av grundkartan och därmed 
befintliga höjder.  

Rubrikerna i planbeskrivningen har justerats utifrån inkomna önskemål. Hänvisning 
till P114 har lagts till.  

På sidan 27 i planbeskrivningen som NSVA hänvisar till beskrivs jordbruksmarken. 
Kommunen vill istället hänvisa till sidan 48 där det beskrivs att utbyggnaden av 
Sellebergaområdet vad avser tex dagvattensystem medför anläggningskostnader för 
kommunen.   

Gällande plankartan kan en serviceväg anläggas på NATUR-marken till E-området 
utan att detta behöver regleras i detaljplanen. Lämplig höjdsättning av 
transformatorstationen säkerställs i detaljprojekteringen. Egenskapsbestämmelsen 
”Dagvatten” är redan förtydligad till ”Markytan ska vara tillgänglig för 
fördröjningsanläggning” vilket bedöms vara tillräckligt. Kommunen har tidigare varit i 
kontakt med Öresundskraft angående transformatorstationen och de ser inget behov 
av att äga marken, utan det kan regleras i allmänt markavtal för ledningar. Därför är 
bedömningen att ett E-område inte är nödvändigt.   
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ÖRESUNDSKRAFT AB, inkommet 2021-08-11 
Öresundskraft har ingen erinran mot planen.  

 
Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd.  

 

SKANOVA (TELIA COMPANY) AB, inkommet 2021-09-07 
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. Skanova 
önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge 
för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning.  

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även 
bekostar den.  

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på 
plankartan. 

 
Kommentar: Byggnadsförvaltningen har haft kontakt med Skanova (Telia Company) 
efter samrådet och fått information om att ledningarna som finns i området ska tas i 
beaktning. Det har då framgått att det finns funderingar från företagets sida att 
antingen plocka bort dem från området eller att flytta dem och placera dem i gatan 
med övriga ledningar.  

 
KOMMUNALA NÄMNDER 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN, inkommet 2021-08-19 
Vård- och omsorgsnämnden ser positivt på projektet och utveckling av Bjuvs 
kommun. I framtiden, beroende på hur situationen för hemtjänst, hemvård samt 
LSS/Socialpsykiatri ser ut, kan det bli aktuellt att lokalisera både personal och 
eventuella särskilda boende inom LSS och äldreomsorgen i området. 
Organisationerna inom Kommunala Pensionärsrådet, KPR, har lämnat följande 
synpunkter: 

- Organisationerna inom KPR ser att det finns fina möjligheter för Bjuv att 
utvecklas när man knyter ihop Vegeåns dalgång med jordbrukslandskapet, ett 
parkområde och rekreationsområde till en fin trädgårdsstad med varierande 
boendemiljö.  

- Organisationerna inom KPR har en förhoppning om att det byggs miljövänligt 
och hållbart samt att man utreder om det kan vara lämpligt med solfångare på 
vissa byggnaders tak. 

- Organisationerna inom KPR vill dessutom framföra en ny synpunkt som gäller 
att det gemensamt underlättas för ungdomar att komma in på 
bostadsmarknaden genom att tillskapa enrumslägenheter till rimligt pris. 
Organisationerna inom Kommunala Handikapprådet, KHR har inte lämnat 
några synpunkter.  
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Vård och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna Detaljplan för del av Selleberga 
17:1 m fl.  

 
Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd.  

 
TEKNISKA NÄMNDEN, inkommet 2021-09-02 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att tekniska nämnden 
har inget att erinra till förslag till detaljplan del av Selleberga 17:1 m fl, Bjuvs 
kommun, Skåne län, som är tillgängligt för granskning. 
 
Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden har inget att erinra till förslag till 
detaljplan till detaljplan del av Selleberga 17:1 m fl, Bjuvs kommun, Skåne län, som 
är tillgängligt för granskning. 
 

Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd.  

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT, inkommet 2021-08-25 
Bedömning 
Kommunstyrelsens förvaltning har granskat planförslaget och kan konstatera att 
förslaget är utformat i enlighet med kommunstyrelsens planuppdrag och yttrande i 
samrådsskedet. Förvaltningen har därför inget att erinra mot förslaget.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta föreliggande yttrande som sitt eget 
samt översända detta till byggnadsnämnden. 

 

Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd. 
 

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET, inkommet 2021-08-19 
Svar på remiss: KPR:s fyra föreningar har tagit del av tillgängliga handlingar 
avsedda för granskning. 

Föreningarna vill framföra en ny synpunkt i detta ärende. Vi har konstaterat att i 
dagens samhälle har våra ungdomar mycket svårt att komma in på 
bostadsmarknaden på grund av höga hyror. Det innebär att unga bostadssökande 
tvingas bo hemma hos föräldrarna alldeles för länge vilket kan bli påfrestande och 
obekvämt för både föräldrar och bostadssökande unga. 

Det är nu KPR:s förhoppning att Arkitekter, Byggherrar och valda politiker gör 
gemensamma ansträngningar för att lösa detta samhällsproblem genom att tillskapa 
förslag på enrumslägenheter till rimligt pris för ungdomar som gör sitt första insteg på 
hyresmarknaden. 
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För övrigt finner Föreningarna inget nytt att erinra om vid utförd granskning, men vi 
vidhåller de påpekade noteringar vi framfört i remissvar om detaljplan den 2021-01-
29.  

 
Kommentar: Kommunen har noterat synpunkterna. Detaljplanen möjliggör flera olika 
typer av upplåtelseformer och storlekar på lägenheter, vilket kan bidra till att locka 
många olika människor i olika stadier i livet, däribland även unga bostadssökande.  

 

KOMMUNALA FÖRBUND SOM BJUVS KOMMUN ÄR MEDLEM I 

SÖDERÅSENS MILJÖFÖRBUND, inkommet 2021-08-31 
Söderåsens miljöförbund har genomfört granskning av detaljplan för del av 
Selleberga 17:1 m fl i Bjuvs kommun. Vi har inte funnit anledning att framföra några 
ytterligare synpunkter.  

 
Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd.  

 
 
NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS AB, inkommet 2021-07-01 
NSR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på den ovan listade detaljplanen och 
noterade att tidigare synpunkter har noterats. Dock vill NSR förtydliga följande: 

• I detaljplanen står det att gatorna ska ha tillräcklig bredd och vara anpassade 
för körbara fordon enligt NSR:s mått för att möjliggöra för avfallstömning. Här 
vill NSR förtydliga att måtten finns i Renhållningsordningen för Bjuvs kommun 
och är beslutade av fullmäktige.  

• Se Bilaga 2 som vi bifogar för att underlätta ert arbete med att säkerställa det 
viktigaste gällande renhållningsordning för Bjuvs kommun.  

 
Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd.  

 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKÅNE NORDVÄST, inkommet 2021-06-30 
Räddningstjänsten har följande synpunkter på planförslaget: 

Brandvattenförsörjning 
Räddningstjänsten vill förtydliga att flödet i brandposterna ska vara 10 l/s för 
bostadsbebyggelse som är lägre än 4 våningar, medan det för övrig bebyggelse ska 
vara 20 l/s.  

Räddningstjänsten vill också förtydliga att avståndet mellan brandposterna ska vara 
maximalt 150 meter och avståndet mellan brandpost och uppställningsplats för 
släckbil ska inte överstiga 75 meter.  
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Ovanstående ska framgå i planbeskrivningen.  

Information inför byggprocessen 
Utrymning 
Utrymning med hjälp av räddningstjänsten (< 11 meter) 

Om utrymning ska ske med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning får inte 
avståndet mellan fönsters underkant/balkongräcke och marken överstiga 11 meter. 
Uppställningsytan ska vara minst 3 meter lång och 2,5 meter bred, placerad 1-1,5 
meter ut från ytterkanten av de balkonger eller fönster som ska kunna nås med 
stegen. Uppställningsytan bör vara hårdgjord (asfalt, grus, gräsarmering) men 
gräsmatta kan accepteras om det bedöms att denna har tillräcklig bärighet för att 
klara stegen samt vikten från två personer (totalt minst 250 kg).  

Om räddningstjänsten ska nyttjas som alternativ utrymningsväg behöver den 
lösningen stämmas av med räddningstjänsten i ett tidigt skede för att säkerställa att 
det är möjligt.  

Avsteg från ovanstående utformning ska ske i samråd med räddningstjänsten. 

För förtydligande av ovanstående hänvisar räddningstjänsten till dokumentet Råd 
och anvisningar för utrymning med hjälp av räddningstjänsten som går att finna på 
rsnv.se 

För bebyggelsen som överstiger 11 meter kan räddningstjänsten inte utgöra 
alternativ utrymningsväg vilket ska förtydligas i plankartan.  

 
Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med information om minsta 
avstånd mellan brandposter samt flöde i dessa. Plankartan förtydligades inför 
granskning med upplysning om att räddningstjänsten inte kan utgöra alternativ 
utrymningsväg för bebyggelse som överstiger 11 meter.  

 

HYRESGÄSTFÖRENINGEN, inkommet 2021-08-23 
Hyresgästföreningen önskar framföra följande synpunkter på planförslaget: 

Hyresgästföreningen ser det positivt att fler bostäder uppförs i Bjuv, och vi är positiva 
till att det blir en blandning av upplåtelseformer. En blandning av olika 
upplåtelseformer och storlekar ger förutsättningar för en bra mix av boenden i 
området i olika åldrar samt en möjlighet till en bra integration. Framför allt ser vi att 
det säkerställs att fler hyresrätter byggs med hyror som ger möjlighet för alla att hyra. 

Det är viktigt att dom gröna stråken som går genom och runt området anpassas så 
att det passar alla åldersgrupper framför allt de äldre. Man bör alltså kunna ta sig 
runt med t.ex. rullstolar eller liknande. Här kanske man borde ta kontakt med olika 
organisationer för planläggning.  

Hyresgästföreningen ser gärna att husen i centrum byggs så att affärsverksamhet 
kan bedrivas i bottenvåningarna. Då området kommer att anpassas för 1000-2000 
bostäder så behövs det ganska stora ytor för affärer.  
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Samlingslokalerna kan med fördel läggas runt om i området för att få det mer 
levande.  

Hyresgästföreningen välkomnar också en central parkering som är anpassad för den 
trafik som vi kommer att ha i framtiden, vilket innebär att det behövs ett område som 
ger möjligheter att ladda elfordon och då även med snabbladdare för att besökare 
ska kunna ladda sina elfordon.  

NSR sköter sophanteringen, men ett så här stort område bör också ha en egen stor 
plats för sopor och återvinning. Vi ser idag att detta inte fungerar i många kommuner 
i vårt land. Platsen bör därför anpassas så att människor verkligen vill källsortera, 
och därmed minska resor med bil och andra fordon till centraler utanför område. 
Speciellt när förskolorna kommer öppna innan området är helt färdigbyggt.  

Vi anser att allt för mycket tung byggtrafik kommer att passera Varagårdsskolans 
närområde, där också två förskolor är belägna, med en ökad olycksrisk och störande 
buller. Bjuvs kommun har köpt det så kallade Findusspåret, detta tycker vi skall 
byggas om till en tillfällig väg för byggtrafik. En annan aspekt för vår miljö är att kräva 
att all byggtrafik tankas med miljövänliga drivmedel. 

 

Kommentar: God tillgänglighet till och i grönområdena möjliggörs i planen och 
säkerställs i detaljprojekteringen av dessa ytor. Detaljplanen möjliggör 
affärsverksamheter i de centrala bottenvåningarna genom bestämmelsen ”C-
Centrum”. Detaljplanen reglerar däremot inte hyressättning av bostäder.  

Parkering kommer till största del att lösas på egen fastighet men även längs vissa 
gator. Parkering tillåts även i garage i ett par kvarter. Detta öppnar för möjligheten att 
installera laddstolpar för eldrivna fordon och är en fråga som behandlas närmare i ett 
bygglovsskede.  

Avfallshanteringen föreslås skötas med både miljöhus och tunntömning. Placering av 
avfallsutrymmen tar hänsyn till närhet till bostäder, trafiksäkerhet och arbetsmiljö i 
enligt med den gällande renhållningsordningen för Bjuvs kommun, vilket detaljplanen 
möjliggör.  

Byggtrafiken kommer vara närvarande under begränsad tid. Kommunens bedömning 
är att Findusspåret är alltför smalt för att kunna nyttjas av byggtrafik. Kommunen har 
ingen möjlighet att reglera val av drivmedel för byggtrafiken, men uppmuntrar till 
miljövänliga och hållbara alternativ.  

  

SAKÄGARE, BOENDE M.FL. 

HÖGANÄS BORGESTAD AB, inkommet 2021-07-29 
Vi har emottagit er underrättelse om granskning gällande detaljplan för del av 
Selleberga 17:1. I det underlag som skickats ut finns en kort sammanfattning av era 
bedömningar bl.a. gällande Hälsa och säkerhet där det också finns en rubrik som 
heter Industribuller. I detta stycke har ni sammanfattat vår verksamhet i området och 
den är inte helt överensstämmande med verkligheten. Vi vill därför uppmärksamma 
detta.  
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Vårt industriområde som angränsar till Selleberga 17:1 används idag framförallt till 
mellanlagring av råmaterial, mellanlagring av ”fallande skrot” (produkter som ej blivit 
kvalitetsgodkända i vår produktion) som sedan krossas för att återanvändas i vår 
produktion samt krossning av annat återvunnet material. Detta gör att det är en del 
trafik till och från området i form av lastmaskiner och lastbilar samt att vi ett antal 
gånger per år har krossverk på plats för att krossa ned materialet som sedan 
återanvänds i vår produktion.  

Huruvida denna användning av området avger industribuller och eventuellt damm är 
säkert olika vid olika tillfällen och beroende av betraktaren, men det förekommer i 
alla fall, om än i begränsad skala. 

 
Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med en förtydligande beskrivning 
av verksamheten i närområdet. I detaljplanen läggs ett naturstråk mellan fastigheten 
Bjuv 22:1 och bostäderna. Detta grönstråk bildar på så vis en buffertzon mellan 
verksamheterna och bostadskvarteren.  

 
 
 
PRIVATPERSON, BA, inkommet 2021-08-29 
Bedömning har gjorts att i granskningsutlåtandet endast redogöra för nytillkomna 
delar i yttrandet. Samrådsyttrandet samt bilagan Bilaga till synpunkter Selleberga 
finns att tillgå i sin helhet hos kommunen. Beteckningen BA skrivs ut då ingen övrig 
info finns ang. vem som yttrat sig och vilken koppling denne har till planområdet. 
Detta med anledning av GDPR.   

Synpunkter på detaljplan för Selleberga 17:1  mfl 
Innebörden av detaljplanen och kommunens svar på mina synpunkter är att: Vi ska 
bara först …  

Sveriges kommuner har fått rättigheter att planlägga mark inom kommungränsen. 
Med rättigheter följer skyldigheter. Bjuvs kommun är skyldiga att följa utvecklingen i 
världen och i synnerhet följa svenska lagar och överenskommelser. Det gäller bland 
annat Miljöbalken och Parisavtalet.  

FNs klimatpanel IPCC kom 2021-08-09 med sin senaste rapport. För att klara att 
hålla klimatet i balans så finns det inte längre något som heter Vi ska bara först. Det 
är slut med det.  

Det finns en ekvation E där det på ena sidan står:  

• Världens och Sveriges befolkning ökar, vilket gör att det behövs mer mat och 
bränsle.  

• Fossila bränslen ska fasas ut och ersättas med bränslen från icke-fossil källa.  
• Elförbrukningen ökar och ökad omvandling av biobränslen till elenergi måste 

ske.  
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• Plast med innehåll av fossila råvaror måste ersättas med plast med icke-
fossila råvaror. För dessa fyra punkter behövs mer odlingsbar mark.  

• I Paris 2015 skrev Sverige under på den internationella överenskommelsen 
att differensen av Binda koldioxid (CO2) minus Frigöra fossilt bunden 
kol(dioxid), ska bli större än 0. Under många år har den differensen varit starkt 
negativ, dvs utsläppen av koldioxid har varit mycket större än den mängd som 
binds.  

• Kolinlagringen i mark och vegetation måste öka.  

 

På andra sidan står:  

• Minskad odlingsbar yta och kolinlagring då mark tas i anspråk för bebyggelse.  
• Minskad odlingsbar mark pga redan uttorkade marker i södra Europa och 

snart även norrifrån när Golfströmmen minskar ytterligare.  
• Minskade skördar och kolinlagring pga allmänt stigande temperaturer.  
• Minskade skördar och kolinlagring pga högre frekvens på extremväder såsom 

extremvärme som leder till bränder i naturen, skyfall med översvämningar och 
stormar.  

 

För mänsklighetens bästa måste ekvationen E = ena – andra vara större än 0. Den 
är nu starkt negativ.  

Regnskogen i Amazonas brinner för att skapa ny odlingsbar mark. Det sker eftersom 
Bjuvs kommun och övriga världen anser att naturtillståndet för åkermark är att den 
ska vara bebyggd. Månaden maj 2021 avverkades rekordmycket regnskog i 
Amazonas  

Mina synpunkter under samrådet avvisas med att åkermarken på Selleberga 17:1 
passar bättre som plats för byggnation och naturmark än att ge mat åt 
mänskligheten. Detta sker med hänvisning till Vision 2030. Det har gått många år 
sedan denna antogs och världen har förändrats men Bjuvs kommun står kvar som 
klimatförnekare.  

Miljöbalken 3kap 4§ sa då, och säger fortfarande, att Brukningsvärd jordbruksmark 
får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett 
från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 
Samhällsintresset att den pågående klimatförändringen och 
temperaturstegringen hålls under +1,5 grader är större än att Bjuvs kommun 
anser sig ha rätt att bebygga högvärdig åkermark.  

Sedan 2010 har det varit många klimatkonferenser och vid konferensen 2015 skrev 
Sverige under på att differensen av Binda koldioxid (CO2) minus Frigöra fossilt 
bunden kol(dioxid) ska bli större än 0, för att hejda växthuseffekten och därmed 
Jordens uppvärmning. Alla på jorden, inklusive Bjuvs invånare och 
beslutsfattare, måste se till att detta uppfylls. Inget i Vision 2030 och förslaget till 
denna detaljplan leder i den riktningen. Förslaget påverkar båda termerna i 
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differensen åt fel håll. Differensen blir starkt negativ om detalj-planen genomförs. Det 
minskar kolinlagringen och relativt sett ökar koldioxidutsläppen. Mänskligheten får 
betala dyrt för det som Bjuvs kommun upplever som en vinst att genomföra 
detaljplanen. CO2-utsläppen leder till förstärkningsloopar som bland annat resulterar 
i högre temperatur, vilket ger torka och fler skogsbränder (frigör CO2), fler och 
kraftigare orkaner, vita ytor smälter och blir mörka, områden med permafrost tinar 
(metan och CO2 frigörs), ökad avsmältning av polarisar, vilket leder större yta med 
mörkt havsvatten, vilket leder till ännu snabbare avsmältning. När landbaserad 
polaris smälter höjs havsnivån. Det gör den också av havets högre temperatur pga 
att vattnet expanderar.  

Att förbruka åkermark gör att kolinlagringen minskar. Att förbruka åkermark gör 
också att det på den åkermark som finns kvar måste odlas intensivare med mer 
konstgödsel, ökad kemisk bekämpning, bevattning och nyttjande av genmodifierade 
grödor. Detta för att kompensera för den förbrukade åkermarken. På åkermarken 
skördas grödor som kan ge mänskligheten mat, men även bioenergi.  

År 2010 var jordens befolkning 6,9 miljarder människor. Den har ökat med mer än 70 
miljoner varje år sedan dess och år 2021 är befolkningen ca 7,8 miljarder. Om 30 år 
beräknas befolkningen vara 10 miljarder. Genom att förbruka åkermark så minskar 
möjligheten att förse befolkningen med mat. Därför brinner Amazonas. Men det är en 
kortvarig lösning. Förändringen i Amazonas-området har kommit så långt att klimatet 
i området håller på att förändras så att regnen uteblir och den uppodlade jorden 
omvandlas till stäppmark och städerna blir utan vattentillförsel. Därmed har vi både 
förbrukat odlingsbar mark i Bjuv och Amazonas och samtidigt försämrat jordens 
klimat och möjlighet för mänskligheten att överleva.  

• I april 2021 får vi veta att CO2-nivån i atmosfären nått ny all-time-high nivå.  
• 20 april 2021 har EU-länderna enats om 55 % minskning av CO2-utsläppen 

till 2030.  
• 9 augusti kom FNs klimatpanel IPCC med ny rapport om klimatläget. Alla, 

inklusive Bjuvs kommun, måste minska sina klimatpåverkande utsläpp för 
att kunna begränsa den pågående temperaturstegringen till +1,5 grader.  

 

Inget i förslaget till detaljplanen tar hänsyn till detta så att CO2-utsläppen minskar.  

Det är känt att ju större en stad blir ju sämre blir luften i staden. Bättre att sprida ut 
ny bebyggelse till skogsområden inom Familjen Helsingborg. Då kan träden göra att 
luftföroreningar silas och späds ut. I den konsekvensanalys som presenteras i 
underlaget finns det ingen punkt som visar att 3 miljökonsekvenserna blir bättre av 
att genomföra planen. Det anges att i nollalternativet sker utsläpp av gödningsmedel 
från jordbruk. Detta är inte bevisat, bara medtaget för att det ska se dåligt ut att odla 
jorden. Det som saknas i Utbyggnadsalternativ är att det blir minst 4 gånger så stora 
växtnäringsutsläpp när det som odlats på denna yta tvingas odlas på mark av lägre 
klass. Detaljplanen presenteras som att det är bättre att lägga asfalt och betong på 
det som nu är åkermark, för då minskar växtnäringsläckagen. Den logiska slutsatsen 
av detta är att det bästa är att hårdgöra hela Sveriges 3 miljoner ha åkermark. Med 
3,3 personer/ha får vi plats med de 10 miljoner klimatflyktingar som kommer inom 
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närtid (Skåne har idag en befolkningstäthet på 1,2 personer/ha). För det är ju 
gammeldags tänkt att odla mat på åkrar, den finns ju att köpa i närmsta matbutik, 
eller?  

LKAB vill i Kiruna komma åt en specifik plats för att utvinna naturresurser. För att 
komma åt platsen får de bekosta flyttning av tidigare bebyggelse. Om exploatör i 
Bjuv vill komma åt plats för bebyggelse, där det idag finns värdefull naturresurs, så 
måste de flytta naturresursen först så att den kan återanvändas på ny plats.  

Platsen + Byggnaden + Användandet  
Den höga svenska levnadsstandarden hänger samman med att vi i Sverige förbrukar 
resurser som om det finns 4 jordklot. År 2020 inföll Overshoot Day för Sverige den 2 
april och den blir tidigare för varje år. Att förbruka odlingsbar mark bidrar till 
överkonsumtionen. Det påverkar även mat och klimat. För de projekt som ska 
genomföras på det som 2021-01-01 är åkermark måste man se till så att 
klimatpåverkan för helheten Platsen + Byggnaden + Användandet inte blir sämre än 
den har varit fram till och med år 2020.  

Platsen  
Om det inte går att flytta etableringen från odlingsbar mark så måste den odlingsbara 
marken flyttas från etableringen för att inte påverka mat, klimat och överkonsumtion. 
Om det blir alternativet Flytta marken som gäller så måste den förflyttas intill ett djup 
av 2 m och återanvänds på annan plats inom området Familjen Helsingborg. Köp in 
stort markområde inom Familjen Helsingborg, som idag har ingen eller mycket liten 
fotosyntes, och etablera marken där. Marken etableras på sådant sätt att det första 
året efter flytt går att ta en skörd som är minst 90 % av vad den var på tidigare plats 
och från tredje året ska den vara minst 95 %. Exploatören, inte skattebetalarna, ska 
stå för notan. Att det ska vara ett 2 meter djupt jordlager är för att marken genom 
kapillär förmåga ska kunna förse växtligheten på ytan med grundvatten. Bygg 
därefter på 2 m lägre nivå eller fyll upp med material från plats som tidigare haft 
ingen eller mycket låg fotosyntes och kolinlagring.  

Förflyttning och etablering av marken till nytt ställe ställer krav på den som utför det. 
Ersättningen för arbetet bör vara resultatbaserat, tex upp till 25% då förflyttning sker, 
upp till 50 % då de kan visa att skördenivån är 90 %, upp till 75 % när de kan visa att 
täckdikningen fungerar och upp till 100 % när de visat att minst 95 % skörd uppnås.  

Byggnaden  
Byggnaden görs klimatpositiv enligt standarden för A1 till A5. 4  

Byggnaden görs som ett Plusenergihus, dvs det produceras mer energi än det 
förbrukas. Tillkommande elförbrukning i elområde 4 ökar på behovet av importerad 
el från Danmark, Tyskland och Polen. Denna el är från fossilt ursprung genom att de 
eldar med naturgas, stenkol eller olja. Importbehovet är som störst kalla dagar då 
elförbrukningen är som störst. Kräv att det till huset inte behöver köpas in el dagar 
med hög konsumtion.  

Användandet  
Förbind fastighetsägare och hyresgäster att användandet blir fossilfritt. Det kan gälla 
transporter, materialförbrukning och energins ursprung för uppvärmning och kyla.  
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Mitt förslag till avstyrkande av detaljplanen kvarstår. I annat fall görs det i 
fallande ordning från 1 till 2c.  
Följande alternativ finns:  
1. Avstyrk förslaget till detaljplan.  

2. Om det som avses byggas anses så viktig att det måste byggas:  

2a. Köp in markområde som idag inte är åkermark, tex skogsmark, fuktiga marker, 
belägen inom Familjen Helsingborg: Förflytta marken från exploateringsområdet intill 
ett djup av 2 m och etablera åkermarken på det inköpta området. Markförflyttningen 
ska göras på sådant sätt att första året efter flytt ska åkermarken producera 90 % av 
vad den gör på nuvarande plats och på 3:e året och därefter producera minst 95 % 
av nuvarande produktion. Efter flytt av marken kan byggnation ske på en 2 meter 
lägre eller på uppfyllnad med material från yta som tidigare haft ingen eller låg 
fotosyntes.  

2b. Om inget av ovanstående görs så måste det pekas ut vilka 110 svenskar som 
ska bli utan mat för all framtid. Lämpligt om personer i det beslutande organet sätter 
upp sig själv överst på listan och det sedan fylls på med dem som arbetar för att 
genomföra projektet.  

2c. Om inget av ovanstående görs så bevisar det att de styrande i Bjuvs kommun 
inte bryr sig om mänsklighetens bästa. De tar varken hänsyn till klimatförändringar 
eller hur mänskligheten ska få mat och bränsle. Svenskarnas leverne, som gör att 
resurser från 4 jordklot används, bara fortsätter.  

Jag bifogar nedan tidigare synpunkter eftersom de inte beaktats i förslaget till 
detaljplan. Se också vidare i bilagan Bilaga till synpunkter Selleberga 17:1. 
 

Kommentar: Bjuvs kommun följer gällande lagar och riktlinjer vid planläggning av 
området. Det är ett av kommunens uppdrag att göra avvägningar mellan olika 
allmänna och enskilda intressen och göra de prioriteringar som krävs för att uppnå 
de behov som finns inom kommunen men även nationellt. Nya bostäder är ett 
väsentligt nationellt samhällsintresse och i detta fall har kommunen gjort 
avvägningen att nya bostäder bör prioriteras då det finns en stor efterfrågan i 
kommunen.   

En planläggning med detaljplan innebär att mark- och vattenområden används till de 
ändamål de är mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, 
läge och behov. Gällande valet av lokalisering finns det ett flertal faktorer som gör att 
valet landat på aktuell placering. Dessa faktorer berör bland annat närhet till 
kollektivtrafik, serviceverksamheter i centrumnära läge, infrastruktur samt att med så 
små medel som möjligt inkräkta på värdefull jordbruksmark. Denna avvägning samt 
redogörelse för vilka faktorer som vägts in framgår av den lokaliseringsutredning 
som togs fram inför granskningen. Kommunen har med stöd i 
lokaliseringsutredningen gjort en bedömning av behovet och lämpligheten att 
exploatera jordbruksmark samt motiverat detta och undersökt om behovet kan 
tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk. Den samlade bedömningen är att 
föreslaget område är det bäst lämpade för tätortutveckling. 
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Då Sellebergaområdet har det läget det har, inklämt mellan olika typer av 
bebyggelse och med mindre arealer har detta ansetts som ett acceptabelt område 
att exploatera om det görs på rätt sätt. Genom att nyttja marken effektivt och ta 
tillvara på de behov och utvecklingsmöjligheter som finns inom exempelvis friluftsliv, 
naturvärden och naturstråk, de föroreningar som påverkar marken och Vegeåns 
övergödningsproblematik ser kommunen exploateringen som ett intresse som väger 
tyngre än att bevara jordbruksmarken på denna yta.  

Ett nollalternativ innebär att ingen jordbruksmark tas i anspråk och därmed är en 
tätortsutveckling svår att främja. Den finns mindre ytor inom befintlig bebyggelse 
men inte tillräckligt för att bygga en ny stadsdel. Bjuvs tätort får därmed svårt att 
växa och skapa nya underlag för samhällsservice, verksamheter, vidareutvecklad 
kollektivtrafik samt ett varierat och bredare bostadsutbud. Ett nollalternativ motverkar 
således både översiktsplanen, Vision 2030 samt bostadsförsörjningsprogrammet.  
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SAMMANFATTNING 
Planförslaget har efter granskning omarbetats och följande förändringar har gjorts: 

 

PLANKARTA 
Inga ändringar har gjorts efter granskning. 

 

PLANBESKRIVNING 

• Förtydligande av rubriken Fastighetsrättsliga och ekonomiska frågor 
• Förtydligande om att det är kommunen som ansvarar för att utreda befintliga 

avtalsservitut 
• Tillägg om att insatser på befintligt VA-när kommer bli aktuellt för att 

möjliggöra anslutningen 
• Justering av rubriker samt hänvisning till P114 
• Komplettering med information om minsta avstånd mellan brandposter samt 

flöde 
• Förtydligande av Höganäs Borgestads verksamheter i närområdet 

 

SAMLAD BEDÖMNING 

Byggnadsförvaltningen föreslår att förslaget till detaljplan för del av Selleberga 17:1 
m fl i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län bör föras till antagande. 

 

Byggnadsförvaltningen 

Bjuvs kommun 

 

Elinor Thornblad 

Planarkitekt 
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Detaljplan för del av Selleberga 17:1 m fl
Diarienummer: 2020-00056
Upprättad: 2021-10-13

Vad är en detaljplan?

När en detaljplan upprättas prövas lämpligheten för området 
och säkerställer att en rättvis bedömning och avvägning 
sker mellan allmänna och enskilda intressen. I plan- och 
bygglagens 2 kap. 2 § samt i miljöbalkens 3 och 4 kap. anges 
att planläggning ska ske och prövas utifrån en långsiktig, god 
hushållning med mark- och vattenområden. Detta innebär 
att områdena ska användas för de eller det ändamål de är 
mest lämpade för. Det är kommunen som tar fram och antar 
detaljplaner. Detta kallas för kommunalt planmonopol. 

I detaljplanen ingår en plankarta och en planbeskrivning. 
Plankartan är den juridiska handlingen som säger vad som är 
tillåtet att bygga och anlägga på platsen. Planbeskrivningen 
innehåller en beskrivning av området och en förklaring 
av de ställningstaganden som gjorts och en motivering av 
bestämmelser som gäller i plankartan. Som underlag till 
detaljplanen tas ofta olika utredningar fram, som exempelvis en 
trafikutredning eller en dagvattenutredning.

När detaljplanen har genomgått detaljplaneprocessens olika 
steg och den inte har överklagats kallas det att detaljplanen har 
fått laga kraft och gäller fram till dess att kommunen upphäver, 
ändrar eller ersätter detaljplanen.
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1. SAMMANFATTNING

Planen i korthet

Handlingar
• Planbeskrivning
• Plankarta
• Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-01-08 
• Fastighetsförteckning del av Selleberga 17.1, 2021-09-11 
• Miljökonsekvensbeskrivning Planprogram, AFRY 2020-06-01
• Va-utredning Selleberga, AFRY, 2020-06-01
• Lösningsförslag dagvatten, Bilaga 1, AFRY, 2020-06-01
• PM Miljö, Översiktlig miljöteknisk markundersökning, AFRY, 

2020-03-03
• Markteknisk undersökningsrapport, AFRY, 2020-02-06
• Projekterings PM Geoteknik, AFRY, 2020-02-06
• Trafikutredning Selleberga, AFRY, 2020-05-26
• Kompletterande miljöteknisk markundersökning, AFRY, 

2020-06-18
• Översiktlig miljöteknisk markundersökning
• på fastigheten Selleberga 17:1 i Bjuvs
• kommun, ÅF Infrastructure AB, 2017-07-05
• Lokaliseringsutredning, Bjuvs kommun, 2021-05-04

Syfte
Planen ska möjliggöra för bostäder i 1-8 våningar och en 
förskola med tillhörande utemiljö. En ny vägdragning ska till 
för att kunna försörja området, under byggtiden med byggtrafik 
och sedan för de boende. Planen ska även ge möjlighet 
för att kunna nyttja bottenvåningarna längs huvudgatan 
till serviceverksamhet med centrumfunktioner. Park och 
naturytorna ska fungera för att ta omhand dagvatten i området.

Sammanfattning
Selleberga är ett av kommunens stora utvecklingsprojekt med 
satsningar på 1000–2000 nya bostäder inom loppet av 40 
år. I den inledande etappen av sex detaljplaner är detta den 
första detaljplanen i framtagande. Marken kommer att omfatta 
förskola, nybyggnation av huvudgata, bostäder i 1–8 våningar 
i blandade upplåtelseformer och med service i bottenvåningen 
längs huvudgatan. Marken är idag brukad för odling och har 
sedan tidigare ägts av Findus för forskning och utveckling av 
grödor.
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Illustration framtagen av White arkitekterSellebergaområdet i Bjuv

Plandata

Området Selleberga ligger i östra delen av Bjuvs tätort. Hela 
Sellebergaområdet som är på 116 hektar köptes av Bjuvs 
kommun 2019 för att utveckla bostadsbebyggelse på lång sikt. 
Den första detaljplanen behandlar en area om cirka 8,5 hektar. 
Marken består idag av åkermark och en del mindre buskage 
och träd längs kanterna av området ut delvis mot befintlig 
bebyggelse. Detaljplanen gränsar till befintlig bebyggelse åt 
sydväst, mot industriområdet, banvallen, Västra Ringgatan och 
Varagårdsskolan 
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2. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplan 2006 
Kommunens översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 
2009-05-28. Översiktsplanen pekar ut Selleberga som ett 
utredningsområde där markens framtida användning 
kan utvecklas för bostadsbebyggelse och rekreation.  
Planprogrammet konkretiserar intentionerna och utreder den 
möjliga användningen vidare.

Statliga utredningen Samordning för bostadsbyggande 
Fi N 2017:08
Regeringskansliet fick under 2017 i uppdrag att ge 
kommuner med särskilt komplexa planeringsförutsättningar 
stöd i samhällsbyggnadsprocessen för att få till stånd ett 
ökat och hållbart bostadsbyggande. Bjuvs kommun och 
Sellebergaområdet är ett av dessa projekt som får stöd från 
samordningen.

Bostadsförsörjningsprogrammet
Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att
konkretisera hur Bjuvs kommun ska arbeta för att
uppnå visionen. Kommunens mål är att öka befolkningen 
med minst 1 % per år. Bostadsbyggandet i kommunen 
ska minst motsvara det behov som genereras av 
befolkningsutvecklingsmålet. Med Sellebergas framtida 
bostadsutveckling kommer en del av kommunens mål att 
uppfyllas.

Styrdokument

Beslutat av Kommunfullmäktige 2018-09-27, § 80
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Dagvattenpolicy 
Kommunens dagvattenpolicy, antagen av kommunfullmäktige 
2014-01-30, beskriver vilka grundprinciper som gäller 
för hantering av dagvatten. Målet är att skapa långsiktigt 
fungerande dagvattenhantering där nya krav uppfylls, flöden 
regleras och föroreningsmängder begränsas.

Vision 2030
Bjuvs kommuns vision om att bygga ett helt samhälle – både 
socialt och strukturellt –ska tydligt manifesteras i planeringen 
och gestaltningen av den fysiska miljön på Selleberga. Detta 
ska baseras på visionens fyra delar som utvecklas till att bli 
grunden och strukturen för Selleberga. Dessa fyra delar är kraft 
i nyskapande, puls i tryggheten, jämlikhet i olikhet och nästa 
generation i fokus.

Generalplan Bjuvs kommun
Bjuvs kommuns generalplan från 1950 beskriver och visar 
genom storartade planer på hur Bjuvs tätort ska utvecklas 
både för 13500 och 18000 invånare. I båda scenarierna 
finns Selleberga utpekat som ett markreservat för framtida 
bostadsutveckling. Mellersta vägen och Östergatan är utpekade 
som vägar som ska kunna ta större trafikmängder för att 
försörja Bjuv och den framtida utbyggnaden. Vägarna är idag 
utformade efter den strategin.

VISION  

2030
VAR MED OCH FORMA

ETT HELT SAMHÄLLE

Jämlikhet i olikhet
Vi välkomnar olikhet. Tillsammans formar vi ett spännande och 
mångfacetterat samhälle genom att ta tillvara på människors
olikheter och styrkor. 

Vi skapar sammanhang för alla människor. Vi bygger broar mellan 
generationer och verksamheter, över geografiska och kulturella 
gränser. Vi arbetar för ett brett deltagande på lika villkor genom 
aktiviteter och mötesplatser 
som engagerar många olika 
människor. 

Här har alla oavsett vem  
du är jämlika förutsättningar  
för framtiden. 

Puls i tryggheten

Kraft i nyskapande

Nästa generation i fokus

Tillsammans bygger vi för människor i rörelse och skapar ett samhälle i 
förändring. Den livliga kulturen ger en känsla av kreativitet och folkliv.  
I Bjuvs kommun finns det många möjligheter till spontana aktiviteter 
och mötesplatser som är öppna dygnet runt.  

Bjuvs kommun är en självklar del i ett större sammanhang. Invånarna ser 
hela regionens utbud som sitt eget på samma sätt som andra ser Bjuvs 
som sitt. Det är enkelt för alla att på miljövänliga sätt ta sig till natur och 
andra upplevelser både inom och utom kommunen. 

Det lokala näringslivet bidrar till en attraktiv boendekommun.  
Varierande boendemiljöer som passar 
olika skeenden i livet gör det lätt  
att flytta till, inom och tillbaka  
till kommunen. Centrala  
områden byggs tätare och  
högre med mellanrum  
där människor vill  
vara. I Bjuv  
finns puls i  
tryggheten. 

Vi vågar vara nyskapande och endast det bästa är gott nog för människorna 
i Bjuvs kommun.

Medarbetare i alla verksamheter uppmuntras till att reflektera, utveckla och 
utforska. Vi formar verksamheterna genom höga förväntningar, nyfikenhet 
och mod. Genom att våga pröva och ompröva bidrar vi till ny kunskap och 
nya arbetssätt. 

Vi prioriterar, väljer och väljer bort. Vi formar framtiden  
med avstamp i Bjuvs historia av ständig förändring. 

”Så har vi aldrig gjort förr!” används som beröm.

Vi tar ansvar för framtida generationer genom att se till våra besluts 
långsiktiga konsekvenser.

I Bjuvs kommun drivs alla verksamheter klimatneutralt. Vi har 
gjort det enkelt för våra invånare att leva miljövänligt. God digital 
infrastruktur och väl utbyggda 
kommunikationer skapar  
möjligheter att arbeta och  
verka såväl hemma som borta.

Vi ger förutsättningar för barn 
och unga att växa upp i trygghet 
och för människor att skapa sin 
egen framtid. Genom att sätta nästa 
generation först är Bjuvs kommun ett 
föredöme i hållbar utveckling.

1

DAGVATTENPOLICY
BJUV

Rent vatten.
 Ett jobb för livet.

N O R D VÄ S T R A  S K Å N E S  VAT T E N  O C H  AV L O P P

ANTAGEN AV  

KOMMUN- 

FULLMÄKTIGE 

2014-01-30
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Selleberga detaljplan 1

Naturvårdsprogram
Bjuvs kommuns Naturvårdprogram från 2016-01-28 innehåller 
strategier och en kunskapssammanställning för kommunens 
värdefulla naturområden. Vege å med omgivningar pekas 
ut i programmet som ett område med höga naturvärden för 
både vattendrag och omgivande slåttermarker, ädellövskogar, 
betesmarker och anlagda våtmarker.

Kvalitetsprogram för Selleberga
Programmet är framtaget av White Arkitekter åt Bjuvs kommun 
i samarbete med Statliga utredningen Samordningen för 
bostadsbyggande Fi N 2017:08. Kvalitetsprogrammet lyfter 
fram vilka kvaliteter utifrån kommunens vision och mål som 
Selleberga ska utvecklas efter. Genom sina utvecklingsmål 
struktureras arbetet med hur utbyggnaden ska ske.

Planprogram Selleberga
Planprogrammet godkändes av Byggnadsnämnden 
2020-09-24. Syftet med programmet har varit att 
pröva platsens lämplighet kring utbyggnaden på 
brukningsvärd jordbruksmark. Planprogrammet bygger på 
kvalitetsprogrammet men har en omarbetad struktur som har 
vägts samman med politiska önskemål, exploateringskalkyler 
för området, ledningsdragningar och hantering av dagvatten. 
Alla utredningar som är framtagna innehar en detaljeringsgrad 
för att kunna nyttjas under detaljplaneprocessen. 
Planprogrammet ligger till grund för de kommande etapper.

����!#$!%&'!��!��(��!(�	�#&(
�����(((������(��(����������������(���� �� �"

PLANPROGRAM 
SELLEBERGA

BJUVS KOMMUN

Godkänt av Byggnadsnämnden
del av Selleberga 17:1

2020-09-24



Antagandehandling

6

Ett område för naturvård finns utpekat i kartunderlag - 
Söderåsen med vattendrag och Jällabjär. Längs Vege ås dalgång 
och Sellebergaområdet återfinns värden som kan komma att 
påverkas uppströms. 

Riksintresse Detaljplan

För planområdet gäller detaljplan 1260-P00/66 som antogs 
av kommunfullmäktige 1999-12-16. Marken är utpekad som 
försöksodling/forskning med tillhörande byggnader inklusive 
samlings- och rekreationslokaler. Befintliga bostäder får 
finnas. Genom området går även ett u-område med servitut 
för underjordiska ledningar. Gällande detaljplan upphör att 
gälla inom planområdets gränser i samband med att denna 
detaljplan fått laga kraft.

Utdrag ur gällande detaljplan
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3. PLANFÖRSLAG

Planförslaget innefattar

Strukturen i detaljplanen är uppbyggt utefter 
planprogrammet. Topografin och vattnets naturliga 
avrinning sätter förutsättningarna för området. På så vis blir 
dagvattenhanteringen grunden till strukturen för området. I 
den första detaljplanen berörs endast delar av det tillkommande 
parkstråket i sydöst. Parken planeras i samma sträckning 
som dagvattenstråken då det ger möjlighet till en öppen 
dagvattenhantering och ett samnyttjande av ytan. 

Gatunätet bygger på en huvudgata som försörjer området 
och som kopplas ihop med den befintliga Östergatan och i ett 
senare skede även med Sellebergavägen. Gång- och cykeltrafik 
leds mot banvallen, och Bjuvs befintliga bebyggelse. Detta då 
idén är att gång- och cykelvägnätet ska vara gent, enkelt och ge 
flera möjliga vägalternativ att röra sig efter.

Detaljplanen möjliggör
• Bostäder. 
• Centrumverksamheter i bottenvåningarna lokaliserade 

längs huvudgatan.
• Torg 
• Nya gator med gång- och cykelvägar
• Förskola med möjlighet i två våningar
• Naturmark med dagvattenhantering 
• Parkmark med transformatorstation.
• Park med dagvattenhantering 
• E-område för pumpstation

• Prickmark 0,5 meter för att skapa stadstruktur längs 
huvudgatan och kvartersgatan mot parken. För att ha 
utrymme för att öppna dörrar och fönster utan att påverka 
gaturummet.

• Prickmark 3 meter längs med kvartersgator för att få 
utrymme för uppfart och få ett öppnare gaturum.

• Gång- och cykelväg för att ha en gen väg till banvallen och 
centrum

• Byggnadshöjder mellan 8 meter till 29 meter är satta 
för området. Högre bebyggelse är ut mot centrum- och 
huvudgatan.

• Största byggnadsarea är satt till max 25, 40 och 50 % av 
fastighetsarean inom användningsområdet.

• Utfartsförbud längs huvudgatan.
• b- undvika källare
• f - Möjliggöra balkonger ut över allmän platsmark med max 

2 meter och inte under en höjd av 3,2 meter.
• n - Bjälklag ovan garage ska vara planteringsbart.
• Byggnader i radonskyddat utförande.
• a- bortforsling av markföroreningar innan 

bostadsbebyggelse kan komma till stånd.
• u- område för att säkerställa tillgång till ledningar. 
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FASTIGHETSGRÄNS
Gräns för fastighet och
samfällighet

Traktgräns och

FASTIGHETSBETECKNINGAR
Kvartersnamn
Registernr för fastighet med kvartersnamn

DUVAN
3

9:1
BJUV Traktnamn

Registernr för fastighet med traktnamn
Lr Beteckning på utrymme för ledningsrätt

ÖVRIGA DETALJMÄTNINGSOBJEKT
Staket
Häck
Järnväg

Träd

Lövskog

Slänt

HÖJDFÖRHÅLLANDEN; RH 2000
Nivåkurva
Avvägd höjd+00.00

74

ÅkerFastighetsredovisning aktuell 2021-09-14.

MAGNUS OLSSON
Mätningsingenjör

Transformatorbyggnad

Grundkartan är upprättad genom utdrag ur kommunens baskarta och komplettering i fält av METRIA AB 

GRUNDKARTEBETECKNINGAR

Industri, kontor mm

BYGGNADER
Bostad, fasad respektive takfot
Uthus, fasad respektive takfot

Sv Beteckning på rättighetsområde
ga Beteckning på gemensamhetsområde

Kvarterstraktgräns

Belysningsstolpe

Väg/GC-kant

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 13 30.

Väg med kantsten

Servitut eller ledningsrätt

transformatorstation

Detaljplan för

del av Selleberga 17:1 m.fl.
i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne Län

Utökat planförfarande, enligt PBL (2010:900)
Upprättad 2021-10-13
Antagandehandling Elinor Thornblad Anneli Gille

Planarkitekt Förvaltningschef
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Bestämmelser utan särskild beteckning gäller inom hela planområdet.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

                    Användningsgräns

                    Egenskapsgräns

Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATSMARK

Natur  (PBL 4 kap. 5§ 1st 2p)

Park (PBL 4 kap. 5§ 1st 2p)

Gata (PBL 4 kap. 5§ 1st 2p)

Torg (PBL 4 kap. 5§ 1st 2p)

 Gångväg (PBL 4 kap. 5§ 1st 2p)

 Cykelväg (PBL 4 kap. 5§ 1st 2p)

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

Bostäder (PBL 4 kap. 5§ 1st 3p)

Pumpstation (PBL 4 kap. 5§ 1st 3p)

 Skola (PBL 4 kap. 5§ 1st 3p)

Centrum (PBL 4 kap. 5§ 1st 3p)

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATSMARK

Markytan ska vara tillgänglig för fördröjningsanläggning (PBL 4 kap. 5§ 1st 2p)

Markytan ska vara tillgänglig för transformatorstation (PBL 4 kap. 5§ 1st 2p)

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
BYGGANDETS OMFATTNING

Största byggnadsarea i procent av fastighetsarean inom användningsområdet PBL 4 kap. 11§ 1st 1p)

Marken får inte förses med byggnad. Balkong får kraga ut över prickmarken, 3,2 meter över
färdig mark. (PBL 4 kap. 11§ 1st 1p)

Högsta byggnadshöjd i meter (PBL 4 kap. 11§ 1st 1p)

UTFORMNING OCH UTFÖRANDE

Källarlösa hus skall uppföras (PBL 4 kap. 16§ 1p)

Balkonger får skjuta ut över allmän plats till ett maximalt djup på 2 meter räknat från byggnadens
 fasadliv och med lägsta punkt 3,2 meter över färdig mark (PBL 4 kap. 16§ 1p)

MARKENS ANODRNANDE OCH VEGETATION

Bjälklag ovan garage ska vara planteringsbart (PBL 4 kap. 10§ och 13§)

Körbar förbindelse får inte anordnas (PBL 4 kap. 10§ och 13§)

Byggnader skall med hänsyn till eventuell markradon uppföras i radonskyddat utförande  (PBL 4 kap. 16§ 1p)

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar (PBL 4 kap 6§

Bygglov får ej ges för ändrad markanvändning förrän markens lämplighet har säkerställts genom att 
markföroreningarna har avhjälpts (PBL 4 kap 14§

Genomförandetiden är fem år från den dag planen får laga kraft  (PBL 4 kap 21§)
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Upplysning
För bebyggelse där avståndet mellan marken och
fönsters underkant/balkongräcke överstiger 11 meter kan
inte räddningstjänsten utgöra utrymningsväg och därför
ska alternativ utrymningsväg säkerställas, exempelvis
med TR2-trapphus.
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Bestämmelser utan särskild beteckning gäller inom hela planområdet.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

                    Användningsgräns

                    Egenskapsgräns

Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATSMARK

Natur  (PBL 4 kap. 5§ 1st 2p)

Park (PBL 4 kap. 5§ 1st 2p)

Gata (PBL 4 kap. 5§ 1st 2p)

Torg (PBL 4 kap. 5§ 1st 2p)

 Gångväg (PBL 4 kap. 5§ 1st 2p)

 Cykelväg (PBL 4 kap. 5§ 1st 2p)

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

Bostäder (PBL 4 kap. 5§ 1st 3p)

Pumpstation (PBL 4 kap. 5§ 1st 3p)

 Skola (PBL 4 kap. 5§ 1st 3p)

Centrum (PBL 4 kap. 5§ 1st 3p)

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATSMARK

Markytan ska vara tillgänglig för fördröjningsanläggning (PBL 4 kap. 5§ 1st 2p)

Markytan ska vara tillgänglig för transformatorstation (PBL 4 kap. 5§ 1st 2p)

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
BYGGANDETS OMFATTNING

Största byggnadsarea i procent av fastighetsarean inom användningsområdet PBL 4 kap. 11§ 1st 1p)

Marken får inte förses med byggnad. Balkong får kraga ut över prickmarken, 3,2 meter över
färdig mark. (PBL 4 kap. 11§ 1st 1p)

Högsta byggnadshöjd i meter (PBL 4 kap. 11§ 1st 1p)

UTFORMNING OCH UTFÖRANDE

Källarlösa hus skall uppföras (PBL 4 kap. 16§ 1p)

Balkonger får skjuta ut över allmän plats till ett maximalt djup på 2 meter räknat från byggnadens
 fasadliv och med lägsta punkt 3,2 meter över färdig mark (PBL 4 kap. 16§ 1p)

MARKENS ANODRNANDE OCH VEGETATION

Bjälklag ovan garage ska vara planteringsbart (PBL 4 kap. 10§ och 13§)

Körbar förbindelse får inte anordnas (PBL 4 kap. 10§ och 13§)

Byggnader skall med hänsyn till eventuell markradon uppföras i radonskyddat utförande  (PBL 4 kap. 16§ 1p)

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar (PBL 4 kap 6§

Bygglov får ej ges för ändrad markanvändning förrän markens lämplighet har säkerställts genom att 
markföroreningarna har avhjälpts (PBL 4 kap 14§

Genomförandetiden är fem år från den dag planen får laga kraft  (PBL 4 kap 21§)
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Selleberga detaljplan 1

Selleberga trädgårdsstad, den befintliga villabebyggelsen som 
ligger sydöst om programområdet, har inspirerat till strukturen. 
Vägdragningen, bebyggelse och naturen in på knuten har 
genom kvalitetsprogrammets vision med förtätad trädgårdsstad 
gett Selleberga dess utformning i planprogrammet. 

I detaljplanen planeras det för bebyggelse i en tät men varierad 
bebyggelse då målsättningen är att det ska finnas en blandning 
av bostäder med olika upplåtelseformer för en bred grupp 
av människor. För att det ska vara försvarbart att bygga på 
åkermark behöver marken nyttjas på bästa sätt och med en 

Bebyggelse

tätare struktur än vanligt i Bjuv. I mötet med Östergatans 
förlängning är bebyggelsestrukturen formad så att den leder 
vidare rörelsen från befintliga Bjuv in genom Selleberga. 
Bebyggelsen är högre längs med huvudgatan och trappas 
sedan av in i kvarteren. Runt torget ges det möjlighet för 
verksamheter som skapar liv och rörelse och som knyter ihop 
parkområdet med torgmiljön som ett fint avslut på parkstråket.

Längs med huvudgatan in i Selleberga från Östergatan 
placeras den högre bebyggelsen med 4 och upp till 8 våningar. 
Detaljplanen tillåter 16 meter byggnadshöjd vid entrén till 
området och mellan 20-29 meter byggnadshöjd vid torget. En 
variation i våningsantal bidrar till att skapa skiftningar i skalan, 
vilket även en variation av förgårdsmark gör. Att fundera över 
placering av byggnadskropparna i förhållande till gatan kan 
skapa intressanta miljöer i strukturen. På så vis lockas ögat till 
nya perspektiv och nya detaljer i omgivningen vilket ger en 
större upplevelse och väcker nyfikenhet kring husen längs med 
huvudgatan.

Första kvarteret innanför huvudgatan ger även den möjlighet 
till högre bebyggelse upp till 16 meter byggnadshöjd för 
att sedan trappas av till småbostadshus med utformning 
som exempelvis stadsradhus, parhus eller kedjehus om 1-2 
våningar med en byggnadshöjd på max 8 meter. Höjderna 
kan variera liksom storleken på bostadsytan och tomtytan. Att 
ha tillgång till olika stora ytor inomhus och utomhus för eget 
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bruk kan göra att bebyggelsetypen kan attrahera många olika 
åldersgrupper och familjekonstellationer.

I de inre kvarteren väster om huvudgatan är prickmark utlagd 
för att kunna ha smalare gator utan att byggnader sätter 
stopp för att renhållningsfordon eller räddningstjänsten ska 
kunna komma fram i svängarna. På så vis skapas även lite 
förgårdsmark som ger möjligheter att placera eventuella 
bilar på sin egen tomt. Prickmarken är satt till 3 meter. Längs 
kvartersmarken med möjlighet för flerbostadsbebyggelse är 
förgårdsmarken 0,5 meter då intentionen är att byggnaderna 
ska skapa ett tätare gaturum med mer stadsmässig känsla. 
Förgårdsmarken är utsatt för att underlätta för att öppna dörrar 
och fönster utan att påverka gång och cykeltrafiken på gång- 
och cykelbanan. 

Bestämmelser gällande balkonger finns för att tillåta balkonger 
upp till 2 meter från byggnadens fasadliv. Detta trots prickmark 
och allmän platsmark. Balkongerna kan tillåtas över en höjd av 
3,2 meter från färdig mark. 

För området finns bestämmelser om att källarlösa hus ej får 
uppföras. Detta då marken till stor del består av lera som är 
känslig för ytuppmjukning och då grundvattnet i området 
ligger högt. I ett kvarter är källare tillåtna. Detta är tilltänkt som 
parkeringsgarage. 

Exploateringsgraden för byggnadsarean är bestämd 
till max 25%, 40% och 50% av fastighetsarean inom 
användningsområdet. I de flesta kvarteren längs huvudgatan 
ges en större utnyttjandegrad och för förskolan är största 
byggnadsarea lägre för att ge möjlighet för friyta för barnen. 
Denna lösning föreslås då fastighetsgränserna ännu inte är 
bestämda och kommunen förespråkar lika stor möjlighet till 
byggnation för alla fastighetsägare.

Service
Området med flerfamiljsbebyggelse längs huvudgatan planeras 
för att ge möjlighet till servicelokaler i bottenvåningen. Dessa 
bör i första hand vara centrumverksamheter såsom handel, 
service och samlingslokaler. Förslagsvis verksamheter som ska 
vara lätta att nå och som behöver ligga i centrala lägen.

Förskola
I området är det planerat för en förskola om 6-8 avdelningar 
Förskolans placering bygger på att kunna vara nåbar från 
många väderstreck och ha gena vägar för både gång- och 
cykeltrafik liksom för varutransporter och biltrafikanter. Då 
det redan nu finns en stor efterfrågan på nya förskoleplatser 
planeras förskolan byggas i inledningsskedet. Förskolan 
ska vara tillgänglig när människor börjar flytta in i 
sellebergaområdet. Förskolans friyta ska vara minst 3000 kvm 
och enligt rekommendationer från Boverket ska friytan vara 40 
kvm per barn.
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Selleberga detaljplan 1

Torget
Längs med huvudgatan i kopplingen mellan parkstråkets slut, 
förskolans bebyggelse och den mötande bebyggelsen på andra 
sidan huvudgatan skapas ett torg. Detta ses som stadsdelens 
mötesplats med möjlighet till många olika funktioner över tid.

Torget ska fungera som överordnad huvudgatan med 
förändringar i material och höjd för trafiken för att tydligt 
avskilja trafiken från aktiviteterna på torget. På så vis väcks 
uppmärksamheten vid rörelse över och runt cykelvägen och 
gatan.

För att skapa rumskänsla planeras torget med ett enkelt golv, en 
del med ett grönskande tak som ger skugga samt bebyggelse 
som knyter an direkt till torgytan. Genom att ge möjligheter till 
service i bottenvåningarna inbjuder torgytan till att nyttja ytan 
till exempelvis cafémöblering, och andra tillfälliga evenemang 
som loppis och torgförsäljning. Med en gradvis övergång till 
parken med material och uppbyggnad som lockar till lek skapas 
en plats även för barnen.

Illustration över framtida formgivning av torgytan, AFRY
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I området kommer det att finnas tre större grönområden 
som även kommer fungera för dagvattenavledning och 
dagvattenhantering. Till dessa områden kommer även skyfall 
att ledas vid större regn. I planområdets mittersta del planeras 
det för en PARK. Området kommer vara utformat som ett svagt 
sluttande dike med stora möjligheter att röra sig runt och 
över det eventuella vatten som samlats. I den västra delen är 
grönområdet utpekat som ett NATUR-område med möjlighet 
till rekreation längs grusade gångstigar, lek och kojbygge bland 
tätare vegetation av buskar och träd. Området planeras att få 
känslan av att vara lite mer vildvuxet och orört men som ändå 
sköts och hålls efter. Detaljplanens tredje grönområde ligger 
i nordvästra delen av området och är även det planerat som 
NATUR. Stigarna från naturområdet i väster fortsätter upp till 
detta naturområde. Marken i det tredje området är till stor del 
präglat av den öppna dagvattenanläggning som samlar upp 
hela Sellebergas framtida dagvatten.

Inom varje litet kvarter kommer det även finnas privata gröna 
gårdar för att kunna ha egna små oaser med möjlighet till 
samvaro utomhus alltefter vad de enskilda exploatörerna har 
för önskemål.

Grönstruktur

Gröna stråk 
De gröna stråken planeras för att sammanlänkas med 
nästkommande park- och naturområde för att möjliggöra 
grönstråk genom hela Selleberga som både människor, djur 
och växter kan använda sig av. Park -och naturområdena är 
utformade för att förstärka människors rörelse genom de nya 
kvarteren mot torget och ut mot Vege å. En viktig del blir att 
se över natur- och parkmarksytor så att de hänger samman 
genom gångfartsgator, gång- och cykelvägar eller så kallade 
smitvägar för att det ska gå att röra sig genom området i de 
gröna stråken. 

Illustration över naturpromenaden med  
dagvattenhantering, AFRY Illustration parkyta med utegym, AFRY
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Parken
I Sellebergas sydvästra del ligger ett parkstråk som föreslås få 
formen av en släntlutning för att ta emot större regnmängder. 
Längs med parken kommer en gata att möta upp. På andra 
sidan möter bebyggelsens baksidor och ett gång- och 
cykelstråk. Parken ska byggas upp som ett sammanhållet 
landskapsrum med naturlik karaktär, med större dungar 
av trädsamlingar och blommande träd. Parken ska även få 
nivåskillnader som fylls upp med stenbumlingar och anläggs 
som kullar. Parken kan inbjuda till oprogrammerad lek med 
kojbygge, vattenlek och solbadande vid bryggor.

Foton tagna av AFRY
Karta över grönytorna inom planområdet, AFRY Foto tagna av AFRY

Parken

Naturpromenaden

Dammområdet
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Dammområdet planeras att fördröja och rena vatten från 
hela framtida Sellebergaområdet innan det släpps ut i 
Vege å. Området föreslås ha en öppen vattenspegel och en 
fuktzon. Dammen ska ha en naturlik karaktär som skapar 
förutsättningarna för större biologisk mångfald.

Dammområdet
Längs med nordvästra kanten av området planeras ett 
dagvattenstråk. En grusstig följer det småskaliga diket. Här 
finns befintlig brynvegetation och planeras för ett område 
med lite mer vild karaktär, friväxande träd och dungar, 
ängsvegetation och gräs. Längs stråket kan det även ges 
möjligheter för odling och jogging med direktutgång från 
trädgårdar och bostadsgårdar. Stråket leder mellan banvallen 
och rekreationsområdet för Vege å.

Naturpromenaden

Foto tagna av AFRY Foto tagna av AFRY
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Gator och trafik

Inom området kommer det att tillkomma flera nya gator varav 
en den framtida huvudgatan är en. Gatorna har måttsatta 
sektioner och har delats upp i tre kategorier utifrån olika 
utformningar; huvudgata, kvartersgata och gångfartsgata. 
Dessa skiljer sig lite åt i bredder och utformning beroende på 
vilka element som satt strukturen.

Huvudgata
Den nya huvudgatan genom området kommer att ansluta 
till Östergatan. Huvudgatan kommer först att fungera för 
byggtrafik innan den omarbetas som en huvudgata för hela 
det framtida Sellebergaområdet. Huvudgatan kommer att vara 
cirka 22 meter bred med trottoarer, cykelbana och trädlist på 
båda sidor om vägen fram till torget. Den dubbla trädraden och 
cykelvägen är för att stärka känslan av att man befinner sig i 
stadsdelscentrumet. Yta finns för gångtrafikanter att kunna 
flanera eller kunna slå sig ner på ett cafébord utmed gatan. 
Parkering längs gatan föreslås i trädraden mellan träden. 
Bilvägens mått ger möjlighet för två bilar/lastbilar att mötas. 
När gatan smalnar av efter torget minskas gatan till en trädrad 
och en cykelbana. 

Den befintliga Sellebergavägen kommer att fungera för 
befintlig trafik till dagens verksamheter. 

Vägsektioner framtagna av AFRY

kö
rb

an
a 

6
 m

tr
äd

lis
t 

3
,5

 m

cy
ke

l 2
 m

g
ån

g
 2

 m

tr
äd

lis
t 

3
,5

 m

cy
ke

l 2
 m

g
ån

g
 2

 m

totalt 21,0 m

Huvudgata med dubbelsidig trädlist
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Huvudgata med enkelsidig trädlist
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Kvartersgata
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Kvartersgator
Kvartersgatorna kommer att ha lite olika utseende. Detta 
beroende på om dagvattnet kommer att ledas öppet i gatan 
eller i ledning under gatan. Längs kvartersgatorna kommer 
det finnas trottoarer på båda sidorna om gatan som ibland 
breddas för att även ge plats för befintliga trädalléer med 
dagvattenhantering. Cykelbana kommer att finnas på ena sidan 
längs den nordvästra kvartersgatan. På övriga kvartersgator 
planeras cykeltrafikanterna samsas med biltrafikanterna på 
gatorna. Där kvartersgatorna möter huvudgatan planeras det 
för upphöjda farthinder för att öka trafiksäkerheten.

Vägsektioner framtagna av AFRY

Utfartsförbud
För området runt torget gäller utfartsförbud samt längs 
med mittersta bostadsområdet väster om parken. Längs 
huvudgatans mötande kvartersgator återfinns även 
utfartsförbud 5 meter in längs kvartersgatornas väg och 10 
meter längs med huvudgatan. För bostadsområdet i nordöst 
gäller utfartsförbud längs hela användningsgränsen som vetter 
mot huvudgatan.
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Gångfartsgata

bredd varierar
5- 10 meter

Gångfartsgata
En mindre gata kommer att planeras för bakom huvudgatan. 
Denna kommer att serva bebyggelsen för att komma åt sin 
egen entré och parkeringsplatser. Längs gångfartsgatorna 
samsas all trafik inom samma yta vilket kräver stor uppsikt och 
låga hastigheter. 

Gång- och cykelvägar
Hela sellebergaområdet planeras för att ha prioriterade och 
gena gång- och cykelvägar i området. Det ska vara lätt och 
säkert att kunna röra sig till fots och med cykel. Företräde 
kommer att ges till dessa trafikslag där det är möjligt. En 
gemensam gång- och cykelväg på 3 meters bredd planeras 
längs planområdesgränsen i områdets sydöstra del för att 
enkelt kunna ta sig från förskolan och parkens södra del ut till 
banvallen och den befintliga bebyggelsen i Bjuv.

Kollektivtrafik
Området planeras inte få en egen busslinje genom området. 
Uppbyggnad sker istället utefter gena gång-och cykelvägar. 
Detta för att lätt kunna ta sig till busshållplatserna längs Södra 
Storgatan och in till järnvägsstationen för att kunna resa med 
tågtrafiken.

Parkering
Parkering kommer i första hand att lösas på egen fastighet, 
antingen genom gemensam parkering eller på egen 
uppfart. Längs vissa gator kommer det även finnas ett 
fåtal parkeringsmöjligheter samt i 1-2 kvarter kommer 
parkeringslösningar i garage att tillåtas för att möjliggöra 
tillräckligt antal parkeringsplatser som kan hanteras 
för enskilda fastighetsägare eller nyttjas gemensamt i 
området. Parkeringstalen i området är beräknande utifrån 1 
biluppställningsplats per bostad. 
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Teknisk försörjning

Vatten, spillvatten och dagvatten
En VA-utredning Selleberga Nyexploatering – AFRY 2020-
06-01 har gjorts för hela planprogramområdet och som 
innefattar området för detaljplanen. Detaljerad information om 
dragningarna finns att hämta i utredningen.

Dricksvatten- och spillvattenanslutningarna kommer att 
ske mot Västra Ringgatan i två punkter, en i övergången 
till Östergatan (östra anslutningen) och en i en brunn 
nedströms (västra anslutningen). Anledningen till de två 
punkterna är för att undvika behovet av en pumpstation 
inom detaljplaneområde innan området är fullt utbyggt med 
de övriga anslutningspunkterna. Intern tryckstegring kan 
behövas för att försörja flervåningshusen med dricksvatten.
Gatorna är planerade och höjdsatta efter att skapa självfall på 
spillvattenledningarna.  Nätet för vatten och avlopp kommer i 
största möjligaste mån att anläggas i gatunätet för att hantera 
ledningar på allmän platsmark. Ledningarna föreslås så långt 
det går att samförläggas i schakt.

Dagvattenavrinningen är planerad utifrån en utplacerad 
höjdrygg längs gårdsgatan väster om huvudgatan. Det skapas 
rinnvägar åt två håll, dels åt väster till naturmarken och det 
planerade diket dels åt öster till den planerade parken med 
svackdiket. I plankartan kommer detta att markeras med 
fördröjning för att visa på var dagvattnet är tänkt att tas om 
hand. Ledningar kommer att dras i största möjligaste mån i 

Lösningsförslag för spillvattenledningar, AFRY

allmän platsmark. Vattnet i diket/svackdiket kommer att ledas 
till dammanläggningen i norr för vidare fördröjning och 
infiltration innan det slutligen leds ut i Vege å med strypt flöde 
enligt markavvattningsföretagets utsläppskrav på 0,9 l/s ha. 
Enligt dikningsföretagets akt får flödena överskridas vid vårflod. 
Detta har tolkats i VA-utredning till att vid mer ihållande regn 
tillåts ett högre tillflöde till Vege å.
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Lösningsförslag för dagvattenstråken nordvästra överst och östra nederst, AFRY

Dagvattnets flödesschema och åtgärder, AFRY
 

Sida 24 av 39 

 

 
Figur 17. Lösningsförslag för nordvästra stråket. 

För att säkerställa att systemet endast hanterar de vatten som uppkommer inom det 
tänkta avrinningsområdet har en höjdrygg vid de svarta sträcken inom etapp 1 arbetats 
in i höjdsättningen. Detta medför att betydligt mindre vatten rinner mot det instängda 
området än idag. De vattenmängderna ska istället hanteras i det västra grönstråket och 
dammen i norr dit vattnet leds istället för mot det instängda området. 

Inom avrinningsområdet för det nordvästra stråket uppkommer ett behov av fördröjning 
av omkring 425 m3 dagvatten. Volymen kan komma att delvis rymmas i området men 
utformningen ger små möjlighet till ett större reglerdjup i anläggningen. Därför behövs 
dammen i norr utformas för att fördröja denna volym.  

6.2.2 Västra stråket (Etapp 1, 5, 6, 2) 

Det västra stråket tar hand om vatten ifrån Etapperna 1, 5, 6 och 2. Dagvattnet leds längs 
de vägar som pilarna beskriver i figur 18 mot dammen i norr. 

I de södra nedströms delarna leds vattnet via ledningssystem till den öppna dagvatten-
hanteringen centralt i stråket.  Den öppna hanteringen föreslås utformas med fördröjning 
primärt i början (inom etapp 6) och i slutet (inom etapp 1). I etapp 5 föreslås utformningen 
av stråket vara ett meandrande dike där vattnet fördröjas genom uppdämningar då 
höjdskillnaderna är större i detta området.  

Efter det öppna stråket leds vattnet via en kulvert under huvudgatan till dammen i norr. 
Inom stråket behöver 1 775 m3 fördröjas och förutsätter att fördröjningsbehovet från 
etapp 2 hanteras i den norra dammen. Ska det hanteras inom området uppskattas ett 
ökad behov av omkring 100 m3 dagvatten. 

För hantering av dagvatten från gatunätet bör i första hand 
dagvattnet ledas ut i ett svackdike eller trädrad när möjlighet 
finns innan det leds ner i ett ledningssystem. För fastigheter 
förespråkas att man i största möjliga mån nyttjar ytlig 
dagvattenhantering så som växtbäddar och gröna tak innan det 
kopplas till ledningsnätet för att göra systemet mer robust. För 
att minska mängden hårdgjorda ytor bör även genomsläpplig 
beläggning nyttjas där det är genomförbart.

Vid kraftigare regn än de dimensionerande 20-årsregnen 
kommer vattnet inte kunna avledas tillräckligt snabbt via 
det planerade dagvattensystemet. Vid eventuella skyfall 
är planområdet höjdsatt så att marken ska luta mot de 
två planerade fördröjningsmagasinen och det planerade 
dagvattensystemet. Byggnader behöver även höjdsättas så 
att vattnet rinner ifrån dem ut mot gator och grönområden. 
Vattnet leds via de två parallella lågstråken söderifrån mot 
dammen i norr. Vattnet från skyfallet kommer att bromsas upp 
i de grönområden som finns i utredningsområdet och kommer 
på ett kontrollerat sätt brädda från dammen i norr mot Vege å.
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Sida 25 av 39 

 

 
Figur 18 Lösningsförslag för västra stråket. 

Stråket går i ledningsnät i de södra delarna som tar emot vatten ifrån de västra delarna av 
Etapp 6 och 2. Dagvattnet släpps sedan i en ytlig damm i Etapp 6 som kan hantera 350 m3 
dagvatten med ett medel reglerdjup av 0,5 m. Detta motsvarar inte det uppkomna 
fördröjningsbehovet ifrån etapperna utan ökar fördröjningsbehovet nedströms. 

Vattnet leds sedan vidare i ett öppet stråk genom Etapp 5 vidare till Etapp 1. För att nyttja 
hela stråket till fördröjning behöver dämmen placeras ut inom Etapp 5 eftersom lutningen 
i denna delen av stråket gör att man behöver trappa bottenytan för att inte få för stora 
slänter mot bebyggelsen.  

Innan vattnet leds ner i kulverten under huvudgatan, ges det inom etapp 1 plats för 
ytterligare fördröjning av vatten från etapp 1 och etapp 5. Här föreslås beredas plats för 
1 100 m3 för att hantera de uppkomna volymerna från samtliga etapper.  Det ger 
anläggningen ett medelreglerdjup omkring 0,5 m. De resterande 325 m3 föreslås hanteras 
inom etapp 5, där det förväntade medelreglerdjupet då blir omkring 0,3 m. Med en nivå 
skillnad på 2 m inom etapp 5 innebär det att minst 3 dämmen på strax över 0,6 m kommer 
att behöva genomföras på sträckan om de fördelas jämnt över området utan att skapa 
fördjupa dammar.  

För att de utspridda fördröjningsvolymerna ska kunna nyttjas tillsammans behöver dess 
regleringar anpassas efter hur stor reducerad area som är inom respektive tillrinnings-
område.   Fördröjningsvolymen kan minskas då LOD anläggningar nyttjas inom avrinnings-
området. 

6.2.3 Östra stråket (Etapp 4, 6, 2) 

Det östra stråket tar hand om vatten ifrån Etapperna 4, 6 och 2. Dagvattnet leds längs de 
vägar som pilarna beskriver i figur 19 mot dammen i norr. I de södra nedströms delarna 
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Figur 20. Lösningsförslag för dammen i norr.  

Dammen tar emot vatten från de tre stråken samt Etapp 3. Höjderna i området som 
dammen är planerad för gör att dammen bör trappas för att säkerställa att slänterna ner 
till dammen inte tar upp för mycket plats, förslagsvis sker detta i 2-3 steg där det östra 
stråket ansluts till den högsta nivån, etapp 3 ansluts aningen till mellan nivån eller den 
lägsta nivån medans det nordvästra och västra stråket ansluts till den lägsta nivån. Detta 
eftersom höjderna på respektive inlopp påverkar vilken bottennivå som dammen kan ha. 
på detta sätt kan vi minska dammens påverkan på grönområdet och göra större delen av 
grönytan tillgänglig för användning.  

Kraven innebär att den lägst benägna dammen behöver kunna hantera minst omkring 
550 m3 som kan ha en högvattennivå till omkring +20. Etapp 3 ger ett behov av ytterligare 
620 m3 som kan ha en högvattennivå till omkring +20,7, den resterande volymen av 1185 
m3 kan regleras mot en högvattennivå under omkring +21,4. 

För att fördröjningsvolymerna ska kunna användas i ett kombinerat system behöver dess 
regleringar anpassas efter hur stor reducerad area som är inom respektive 
tillrinningsområde.   Fördröjningsvolymen minskas då LOD anläggningar nyttjas inom 
avrinningsområdet. 

Utloppet från dammen föreslås placeras så att vattnet släpps längs med slänten längs med 
utredningsområdet gräns norrut från dammen. Som förslag anläggs utloppet så att 
dagvatten kan så tidigt som möjligt ledas ytligt efter regleringsbrunnen för att låta det 
naturligt rinna ytledes mot Vege å.  

6.3 Exempel dagvattenlösningar 

6.3.1 Dagvattendamm 

En av de vanligaste reningsanläggningarna för dagvatten är dammar. Syftet med en 
dagvattendamm är att utjämna dagvattenflödet, reducera dagvattnets innehåll från 

Grundvatten 
En temporär grundvattensänkning kan vara nödvändig. 
Grundvattennivåerna är redovisade till mellan 0,5- 2,0 meter 
under marknivå enligt Projekterings PM Geoteknik, 2020-02-
06. En tillfällig sänkning får endast göras om bedömningen 
att varken enskilda eller allmänna intressen kommer till skada. 
För långsiktig sänkning av grundvattnet krävs tillstånd enligt 
miljöbalken.

Konstruktion 
Byggnader bedöms enligt Projekterings PM Geoteknik 
Selleberga, AFRY, 2020-02-06 kunna grundläggas på 
konventionellt sätt med plattgrundsättning eller med plintar. 

Om sprinkler installeras krävs egen vattentank.

När det gäller byggnadstekniskt brandskydd finns detta 
till exempel i form av brandceller, men vid byggnation 
högre är 11 meter till fönsters underrede måste en alternativ 
utrymningsväg finnas.

Egenskapsbestämmelsen b- endast källarlösa hus får 
uppföras, är utsatt på bostadsmark då grundvattennivåerna är 
höga i området. 

Planterbart bjälklag ska anordnas - n för de bostadskvarter där 
parkering ordnas under mark för att skapa trivsamma kvarter.

Lösningsförslag dammen i norr överst och västra dagvattenstråket nederst, AFRY
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Elförsörjning
Elnätet kommer att byggas ut allt efter hand. En 
transformatorstation placeras i det norra parkområdet i samråd 
med Öresundskraft som ansvarar för elförsörjningen.

Uppvärmning
Flera alternativa uppvärmningsval finns att tillgå i närheten, 
så som gas och fjärrvärme. De fjärrvärmeledningar som finns 
i området har säkerställts med ett u-område på 3,2 meter från 
respektive ledning för att ha åtkomst till ledningarna. Prickmark 
är utlagt för att förhindra all typ av byggnation. 

Brandposter
Nya brandposter ska placeras ut på strategiska platser där det 
maximala avståndet mellan brandposterna är 150 meter för 
att kunna försörja området på bästa sätt. Uppställningsplats 
för släckbil får inte vara längre ifrån en brandpost än 75 meter. 
Flödet i brandposterna bör vara 10 l/s för bostadsbebyggelse 
lägre än 4 våningar och 20 l/s för övrig bebyggelse och ska 
dimensioneras enligt tillämpbara delar i Distribution av 
dricksvatten, P114. 

Radon
Marken påvisar låg- till normalrisknivå för radon i Bjuv. Genom 
en planbestämmelse i kartan ”Byggnader ska med hänsyn till 
eventuell markradon uppföras i radonskyddat utförande” 
säkerställs att byggnaderna blir rätt utformade utefter den 

radonhalt som visar sig finnas i marken.

Varumottagning
Detaljplanen möjliggör för service och handel i 
bottenvåningarna längs med östra vägens förlängning. Mindre 
lastbilar och godstransporter kommer behöva ske till dessa 
butiker för att leverera material. Dock bedöms det vara fåtal 
transporter och i mindre omfattning vilket gör att de inte 
behöver planeras för ur någon speciell synpunkt. 

Avfall
Avfallshanteringen kommer att skötas genom ett konventionellt 
system med miljöhus och tunntömning. Vid placering av ett 
avfallsutrymme är det viktigt att ta hänsyn till bland annat 
närhet till bostäder, trafiksäkerhet, barnsäkerhet och arbetsmiljö 
i enlighet med gällande renhållningsordning för Bjuvs 
kommun.

Det ska finnas möjlighet för NSR att tömma avfallet ifrån 
befintliga och tillkommande gator. Gatorna ska ha tillräcklig 
bredd och vara anpassade för körbara fordon enligt 
NSR:s angivna mått för att möjliggöra för avfallstömning. 
Avfallskärlen ska placeras så att backning ej krävs.
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Buller 
Förändringar kan komma att behövas i korsningspunkten 
utanför sellebergaområdet, mellan Östergatan/Södra Storgatan 
och Mellersta vägen. En cirkulationsplats kan avhjälpa viss 
trafikbelastning dock bedöms det inte som ett stort behov 
utan nuvarande utformning kan hantera den prognostiserade 
ökningen från Selleberga. Bullernivån längs huvudgatan 
beräknas ligga på ungefär samma nivå som längs Östergatan. 
Den totala trafikmängden antas öka en del, men en del trafik 
kommer att vika av mot Västra Ringgatan och inte belasta 
huvudgatan eller Östergatan. Då Östergatan planeras att 
breddas enligt samma mått som huvudgatan inne i Selleberga 
kommer beräkningsvärdena att justeras något.

Utefter beräknade fordonsrörelser på 3000 fordon ÅDT 
med huvudgatans sektion på 11,65 meter till fasad beräknas 
frifältsvärdet till 58 dBA ekvivalent ljudnivå. Om gatan inte 
skulle komma att byggas om klaras ändå precis värdena för 
ekivalent nivå då de håller sig precis under 60 dBA. På så vis 
kommer inte riktvärdena överskridas även om det blir en 
ökning av antalet bilar mot befintligt läge på platsen. Åtgärder 
för bullerskydd bedöms därför inte behövas.

Störningar, hälsa och säkerhet

Föroreningar
Marken runt provpunkt 20ÅF05 är planerad för 
huvudgata och för kvartersmark för bostad och centrum. 
Provpunkten påvisade föroreningar av överstigande känslig 
markanvändning i alla punkter utom en som var överstigande 
mindre känslig markanvändning. För provpunkt 20ÅF04 
som påvisade kobolt överstigande känslig markanvändning 
bedömdes punkten vara naturligt förekommande. 
Markområdet planeras för gatumark och bostadsmark 
med centrumanvändning vilket påverkar hanteringen av 
föroreningen.

Marken behöver saneras för kvartersmarken för bostad för att 
vara lämplig för bebyggelse. Detta regleras genom a- Bygglov 
får ej ges för ändrad markanvändning förrän markens 
lämplighet har säkerställts genom att markföroreningarna 
har avhjälpts. För gatumarken begränsar inte markkvaliteten 
val av användning. Alla grupper av människor kan vistas inom 
känslig markanvändningen permanent under en livstid.

Marken kommer att massbalanseras för att få till ett fungerande 
VA – och gatunät vilket gör att kommunen kommer att sörja 
för bortschaktningshanteringen. De föroreningar som påvisats 
i utredningarna för matjorden på allmän plats kommer att tas 
omhand genom bortschaktning till deponi för de massor som 
ej kan återanvändas inom området.
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9 — Kvalitetsprogram Selleberga — 01 Nuläge 190116 — White Arkitekter 

Rekreationsstråk

Vegeå

Poppelallé

Slånridå

Ädellövträd

Trädrad av skogsek

Lövsskogsdunge
Poppelallé

Banvallen

Slånridå

Trädrad av skogsek, ask

Lövsly

4. PLANFÖRUTSÄTTNINGAR

Mark och vegetation 
Marken i området består idag av odlad åkermark i relativt flack 
terräng. Marken har brukats sedan lång tid tillbaka och har 
använts under ett halvt sekel till att odla åt Findus produktion. 

Inom området finns endast en svag lutning mot norr. Längst 
norrut i planområdet blir sluttningen skarpare för att sedan 
slutta brant ner mot Vege å utanför området. Banvallen ligger 
även lite högre liksom Höganäs Borgestads mark norr om 
området. Längs med kanterna som gränsar till omgivande 
bebyggelse finns buskage, en del mindre träd och ett och annat 
uppvuxet träd. Banvallen som avgränsar området mot sydväst 
används idag som ett rekreationsstråk omgärdat av buskar och 
mindre träd.

Enligt Naturvärdesinventering Selleberga, Ecogain, 2020-05-
12 finns det slånridåer längs banvallen samt lövsly i områdets 
östra del som har ett visst värde för djurlivet. Naturen är 
starkt påverkad av jordbruket och Findus verksamhet. All 
jordbruksmark är näringspåverkad och saknar naturlig 
vegetation, bortsett från mellanliggande buskridåer. 
Även sträckan utmed Vege å är påverkad av näring från 
jordbruksmarken, vilket innebär att växtligheten utmed ån 
domineras av ett fåtal allmänna arter.

Natur, geoteknik och kultur

Värdefull natur enligt naturvärdesinventeringen

Grönstruktur
Öppen mark

Skog

Trädalleér

Motionsslinga

Stigar/vägar

Vege å med dess intilliggande omgivningar är ett 
rekreationsområde som ligger cirka 500 meter norr om 
planområdet. Ån rinner i sydöst- nordvästlig riktning och 
har delvis sin början uppe på Söderåsen och sitt utlopp i 
Skälderviken. Ån är känd för bra fiskevatten med både lax 
och öring. I områdena som gränsar runt ån återfinns gamla 
slåtterängar, lövskogsbårder och ädellövskog. I Bjuvs kommuns 
naturvårdsprogram från 2016 omnämns Vege å med dess 
omgivningar och biflöden.
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Geotekniska förhållanden
Marken består av mulljord, lermorän och lera i den lagerföljden. 
All matjord ska bortschaktas innan grundläggning av 
bebyggelse och terrassering av vägar sker. Då lera är känsligt 
för vattenöverskott bör försiktighet iakttas vid schakt och 
grundläggningsarbeten. 

Enligt utredningen Projekterings PM Geoteknik 2020-02-06 
ligger grundvattnet på en nivå omkring 0,5 - 2,0 meter under 
markytan. Men senare mätningar tyder på att grundvattnet 
även kan ligga än närmre markytan i området. Vid 
grundläggning bör detta beaktas.

Radon
Markradonmätning i Bjuv visar på låg- eller normalradonmark. 

Siktstråken ut mot landskapet runtomkring är varierande både 
i topografi och i karaktär. I utblickarna norrut mot Vege å syns 
träd och trädtoppar samt åkermarken på andra sidan ån, med 
stora kraftledningar som går tvärs över vyn. Riktas blicken 
mer österut syns åkermarken i förgrunden och Söderåsen 
bakom kraftledningarna. Längre söderut ses fryslagret och 
vattentornet.
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Gruvgångar 
En stor del av Bjuvs gruvdrift utgick ifrån Höganäs Borgestads 
mark norr om programområdet. Här fanns nedstigningsschakt 
och lagring av alla massor som schaktades upp. 

WSP gjorde 2017-12-08 en utredning om gruvgångarna 
i kommunen och klassade då detta område som ett 
lågriskområde, klass 1. Här har kol brutits i en nivå på ett större 
djup än 35 meter under markytan. Gruvutredningen har 
konstaterat att inga åtgärder för bostadsbebyggelse behövs. 
Risk för skadliga sättningar på grund av planerad bebyggelse 
bedöms därför inte föreligga.

Riskkarta gruvgångar
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Klassning av jordbruksmark, karta från Översiktsplanen

Jordbruksmark
Marken inom planområdet består till största delen idag av 
jordbruksmark. Marken ligger svåråtkomligt inkilad mellan 
barriärskapande strukturer som befintlig bebyggelse och som 
de vindskyddande trädraderna och är avdelad i relativt små ytor 
för att bruka med dagens mått mätt. Enligt jordbruksmarkens 
klassningssystem är marken klassad som 7 i en 1-10 gradig 
skala där 10 är den mest brukningsvärda. 

Den bördigaste marken bedöms finnas runt Kastanjegården, 
den högst belägna marken öst om planområdet där Findus 
idag har sina försöksodlingar med både växthusodling och 
frilandsodling. På de 13 hektaren öster om programområdet 
förädlas nya sorters ärtor och andra grönsaker för att anpassas 
till efterfrågan.
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Kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader

Fornlämningsområde

Värdefull kulturmiljö

Arkeologi och kulturmiljö

Arkeologi och kulturmiljöobjekt på sellebergaområdet

Arkeologi och kulturmiljö
Inom planområdet finns inga tecken på fornlämningar enligt 
Riksantikvarieämbetets karta fornsök. Då marken varit brukad 
under lång tid tillbaka bedöms eventuella fynd ha försvunnit 
eller plockats bort. 

Däremot finns det några platser som enligt 
Riksantikvarieämbetet kan innehålla fornlämningar 
utanför området som visar på att bebyggelse funnits sedan 
lång tid. Området kallas Högsåkern, där fynd av flinta har 
gjorts. Även fynd från senare medeltid med glas, tegel och 
höganäskeramik har påträffats i området. Fornlämningar har 
påträffats sydöst/öst om planområdet runt Kastanjegården. En 
arkeologisk förundersökning är påbörjad hos Länsstyrelsens 
kulturmiljöavdelning.

I Länsstyrelsens kulturmiljöprogram för Bjuv lyfts Bjuvs 
medeltida anor fram. Den traditionella bruksmiljön med dess 
arbetarbostäder, sambandet mellan kyrka, prästgård och skola 
samt Selleberga trädgårdsstad är utpekade som värdefulla 
kulturmiljöer.
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Förorenad mark
Naturvårdsverket har tagit fram en riktvärdesmodell för 
att beräkna generella riktvärden för förorenad mark. Dessa 
riktvärden anger föroreningshalterna i marken under 
vilka risken för negativa effekter på människor, miljö och 
naturresurser normalt är acceptabla. Följande gäller för dessa 
tre typer av markanvändning:

• Känslig Markanvändning, KM, där markkvaliteten inte 
begränsar val av markanvändning. Alla grupper av människor 
kan vistas permanent inom området under en livstid. De 
flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. 
Känslig markanvändning gäller generellt för mark som ska 
planeras och byggas exempelvis bostäder eller förskola på. 

• Mindre Känslig Markanvändning, MKM, där markkvaliteten 
begränsar val av markanvändning till exempelvis kontor, vägar 
eller industrier. Exponerade grupper antas vara personer som 
vistas inom området under sin yrkesverksamma tid. Barn och 
äldre antas vistas tillfälligt inom området. Markkvaliteten ger 
förutsättningar för markfunktioner som är av betydelse vid 
mindre känslig markanvändning. Grundvatten (på ett avstånd 
om 200 m) samt ytvatten skyddas.

• Farligt avfall, FA, är det ämne eller föremål som innehavaren är 
skyldig att göra sig av med. Detta innebär att när jord grävs upp 
och orsakar schaktmassor så övergår jorden till att bli ett avfall 

enligt svensk lagstiftning. Avfallet kategoriseras enligt (FA) 
som farligt avfall och (IFA) icke- farligt avfall och kan endast 
mellanlagras, återvinnas eller deponeras. Enligt genomförda 
utredningar varav den senaste kompletterande utredningen, 
PM Miljö; Översiktlig miljöteknisk markundersökning, AFRY, 
2020-03-03, konstaterades det två punkter inom planområdet 
som har påvisat föroreningsnivåer överstigande känslig 
markanvändning. I provpunkt 20ÅF05 påvisades halter av 
metaller och PAH, alifater, aromater och BTEX både i matjorden 
0-0,3 meter samt cirka 0,3-0,5 meter ned i fyllnadsmassor 
bestående av slagg, aska och kol. I provpunkt 20ÅF04 
påvisades föroreningar för Kobolt precis överstigande känslig 
markanvändning. Då det finns höga bakgrundshalter av kobolt 
inom Bjuv och Billesholm har ytterligare punkter provtagits. 

I flera av provpunkterna har det även påvisats halter av metaller, 
PAH, alifater, aromater, BTEX och pesticider i det översta 
jordlagret i matjorden cirka 0–0,3 meter. Halterna av dessa 
ämnen översteg nivån för ringa risk, men halterna är ändå på 
en låg nivå. Massorna kan hanteras inom området för de behov 
som uppstår men måste hanteras som avfall vid bortforsling.

I den Kompletterande miljötekniska markundersökningen, 
2020-06-18 provtogs ett större område för att kunna 
avgöra avgränsningen för föroreningarna. För provpunkt 
04 uppmättes halterna av kobolt som översteg KM. Men då 
halterna återigen tangerar bakgrundsvärdena i Bjuv och 
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Billesholm anses de motsvara naturligt förekommande. Runt 
provpunkt 05 påvisades halter marginellt överstigande KM i tre 
punkter för kobolt och nickel dock bedöms dessa vara naturligt 
förekommande då kringliggande punkter påvisar halter 
underskridande mindre än ringa risk. För PAH och metaller 
ligger värdena under detektionsgränsen. De föroreningar som 
påträffats bedöms vara bundna till fyllnadsmassorna och anses 
även enligt undersökningen vara avgränsade. 

/

/Provtagningspunkter för markmiljöundersökning genomförd under 2020 av AFRY.
Kompletterande miljöteknisk markundersökning, 2020-06-18 som visar på ytterligare 

provpunkter och avgränsningarna av föroreningarna.



31

Selleberga detaljplan 1

Bostäder, verksamheter och service
Inom planområdet finns idag ingen bebyggelse. Planområdet 
angränsar i söder till den gamla banvallen som leder mellan 
Bjuvs station och Findus anläggning sydöst om Bjuvs tätort. 

I gränsande område ligger Varagårdsskolan, en grundskola F-9, 
och två förskolor, Varagårds förskola och Vallmons förskola. 
Nordväst om skolan ligger ett bostadsområde som kallas 
Ringtorpet med lamellhus i tre våningar i rött och gult tegel 
som är byggt på 50-60 talet. Sydöst om Varagårdsskolan ligger 
idag friliggande villor i rött tegel, tidigare flerfamiljshus som 
byggdes åt gruvarbetarna under tidigt 1900-tal.

Söder om Ringtorpet längs med Södra Storgatan ligger Bjuvs 
köpcity. Här finns livsmedelsbutik, konditori, frisör, klädaffär 
och några mindre snabbmatsställen. Väst och nordväst om 
området ligger det idag industriverksamheter med upplag och 
uppställning av släp och fordon.

Bebyggelseområden

Överst, Varagårdsskolan, 
Ringtorget i rött och gult 

tegel nederst.
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Överst Selleberga 
trädgårdsstad, Lindallén i 
vit puts nederst.

I sydöst möter planområdet jordbruksmark och befintliga 
byggnader. Längre söderut återfinns ett bostadsområde som 
ibland kallas för Selleberga trädgårdsstad. Här finns ett 40-tal 
röda tegelvillor och gula trähus. Området är planerat av Arthur 
von Schmaalensee och Sven Hermelin för Findus för att kunna 
erbjuda tjänstebostäder och arbetarbostäder. Inspirationen 
för hela planprogramområdet är hämtad från engelska 
trädgårdsstäder med en samlande park i mitten, organiska 
gator och där husen integrerades i den omgivande terrängen. 
Detta för att naturen hela tiden ska kännas närvarande.
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Gatunät
Södra Storgatan följer parallellt med Selleberga planområde, 
cirka 250 meter sydväst om området. Östergatan knyter an 
till banvallen och planområdet som en tvärgata från Södra 
Storgatan. Planerna under 1950-talet var att låta Mellersta vägen 
som byter namn till Östergatan efter Södra Storgatan fortsätta 
ut genom Sellebergaområdet. Därför har Östergatan idag 
möjlighet att klara av att breddas med de mått som krävs för att 
klara av lite större trafikmängder. 

Mellersta vägen är en av tre större vägar in i Bjuv från väg 
110. Väg 110 leder via Ekeby, Billesholm och Bjuv till Hyllinge, 
som ansluter till E4. På cirka 20 minuter från Selleberga nås  
Helsingborg central. Väg 107, ungefär 3 kilometer nordväst om 
området, leder mot Ängelholm cirka 30 minuter bort med bil.

Gång, cykel och mopedtrafik
Idag används den gamla järnvägsvallen som en gång- 
och cykelväg för att kunna ta sig mellan centrum med 
järnvägsstationen i Bjuv och ut mot Findusområdet och Bjuvs 
sydöstra delar. På flera platser går det idag att ta sig upp på 
banvallen från befintligt vägnät och från enskilda fastigheter. 
Det finns även en markerad cykelavskiljande del av vägbanan 
längs Södra Storgatan. 

Kollektivtrafik
Bjuvs station, som ligger cirka 1 km från Sellebergaområdet 
nås snabbast via cykelvägen på banvallen. Tågen trafikerar 
sträckan mellan Helsingborg och Hässleholm/Kristianstad med 
halvtimmestrafik i vardera riktning. Att ta sig in till Helsingborg 
med tåg tar cirka 15 minuter och till Hässleholm cirka 45 
minuter. 

Längs med Södra Storgatan går buss 250 och buss 251. Buss 250 
körs mellan Helsingborg och Ekeby via Bjuv och Billesholm. 
Buss 251 trafikerar sträckan mellan Helsingborg och Billesholm 
via Bjuv. Längs Södra Storgatan finns tre busshållplatser, cirka 
250 meter från området.

Gator och trafik

T.v.Östergatan sett mot Selleberga. 
T.h gångvägen på Banvallen
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Riksintresse för kommunikation
Järnvägen mellan Helsingborg och Hässleholm utgör 
riksintresse för kommunikationer. Detaljplaneområdet 
ligger som närmst cirka 275 meter från spårområdet. 
Mellan spårområdet och planområdet finns både småhus, 
industrimark och höjdskillnader. 

Buller och trafik
Buller definieras som ett oönskat ljud som mäts i decibel. Det 
ljud som uppfattas av människan mäts normalt i decibel(A) 
och bullerskalan är logaritmisk. Den bullernivå som beräknas i 
ett genomsnitt per dygn kallas för ekvivalent bullernivå. Enligt 
förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, 
bör inte den ekvivalenta bullernivån vid fasad överstiga 60 
dB(A). 

Naturvårdsverket har angett följande riktvärden för buller från 
vägtrafik; Buller från vägar bör inte överskrida
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads  

fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal    

ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i   
anslutning till byggnaden.

Fordonsrörelserna från Södra Storgatan norr och söder om 
korsningen är uppmätta till 4828 och 5312 fordonsrörelser 
per års dygns trafik (ÅDT) år 2019. Den beräknade alstringen 
av biltrafik till och från Selleberga år 2050 när hela området 
är utbyggt med alla 6 etapperna är 2700 fordonsrörelser 
ÅDT. Dessa bilrörelser gäller både inom Selleberga och för 
målpunkter utanför området. För Östergatan är nuläget 
cirka 950 bilrörelser ÅDT och vid prognos år 2050 3000 
fordonsrörelser ÅDT.

Störningar, hälsa och säkerhet

Befintliga stråk och kopplingar

Större vägar

Cykelvägar

600 m 1200 m

Järnväg
Busshållplatser
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Teknisk försörjning  

Sida 11 av 39 

 

3.6 Skyfallskartering 

En skyfallskartering har gjorts i modelleringsprogrammet Mike 21. Befintliga höjder har 
justerats med befintliga byggnader och infiltration har ställts in utifrån jordartskartan, 
befintliga tak, vägar och grönytor.  

Resultatet presenteras i figur 10 där det framgår att vattnet rör sig i två tydliga stråk. 
Stråket i norr rör sig norrut mot Vegeån. Längs med stråket finns det ett antal lågpunkter 
där vatten blir stående. Det södra stråket rör sig mot den västra utkanten av 
utredningsområdet där det ställer sig i lågpunkter. Det finns även ett antal lågpunkter på 
vägen dit. Det finns även en lågpunkt mittemellan stråken (markerat med A i figur 10). 
Denna lågpunkt spiller ut till båda stråken. 

 
Figur 10. Skyfallskartering för befintlig situation vid ett 100-årsregn. Visar maximalt vattendjup. Pilarna visar hur vattnet rör 
sig i två tydliga stråk. 

Resultatet ifrån figuren ovan har använts som grund för omarbetningen och 
utformningen utav strukturplanen. Tydligt är att området har två lågstråk som bör 
bevaras samt att en åtgärd behövs för att säkerställa att det västra området inte får 
problematik med stående vatten.  

A 

 

Sida 8 av 39 

 

3.2.2 Grundvattennivåer 

I samband med den geotekniska utredningen placerades 3 grundvattenrör ut och har 
sedan dess lästs av en gång. Utredningen är genomförd för den västra delen av 
utredningsområdet och tyder på att grundvattnet har en nivå omkring 1,5 – 2 m under 
markytan. För att få en korrekt bild för hela området behöver fler rör placeras ut och 
avläsningen behöver ske under längre tid för att bättre kunna beskriva variationen i 
grundvattennivåerna.  

I samband med skruvprovtagningar noterades inget fritt vatten i öppet borrhål. Detta är 
förväntat då jorden huvudsakligen utgörs av täta jordar med en begränsad 
grundvattenströmning. Det innebär att det förekommer begränsad infiltration i området.   

3.3 Avrinning 

Hela området rinner idag ut i Vegeån via olika rinnvägar. Norr om vattendelaren i figur 6 
rinner dagvattnet via ytan och direkt ner i ån. Söder om vattendelaren rinner dagvattnet 
istället ner i till ett instängt område i utredningsområdet västra del. Området förväntas 
ha ett åkerdräneringssystem som leder vattnet till Vege å men då ytlig avrinning sker från 
området leds dagvattnet till det befintliga dagvattennätet och västerut mot 
Tibbarpsbäcken och därifrån ut i Vegeån. 

 
Figur 6. Befintlig avrinning inom utredningsområdet. 

3.4 Markavvattningsföretag 

Markavvattningsföretag är gemensamhetsförläggningar enligt anläggningslagen och är en 
vanlig företeelse i Sverige där bönder under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal dikade ut 
stora ytor för att odla upp kärr, mosse eller annan vattendränkt mark. Företaget måste 
omprövas eller avvecklas om flöden till företaget avleds eller förändras. (Länsstyrelsen, 
2017) 

Vegeån

Skyfallskartering för befintlig situation vid ett 100-årsregn. Visar maximalt vattendjup. Pilarna 
visar hur vattnet rör sig i två tydliga stråk, AFRYKarta med avrinningsvägar, AFRY

Vatten, spillvatten och dagvatten
Planområdet ligger inte inom kommunalt verksamhetsområde 
för vatten, spillvatten och dagvatten då marken sedan tidigare 
inte är bebyggd. Ett nytt system med huvudledningar ska dras 
genom området för att kunna tillgodose även en framtida 
bebyggelse som tillkommer i kommande etapper. Även insatser 
på befintligt VA-nät är aktuellt för att möjliggöra anslutningen. 
Enligt kartorna finns idag ytor inom planområdet där dagvatten 
samlas. De avrinningsvägar som idag går att analysera rinner åt 
två håll, mot Boserupsbäcken åt väster och mot Vege å åt norr. 
Skyfallet följer terrängförhållandena på platsen.

Dikningsföretag
I Vege å finns ett dikningsföretag med begränsningar för 
utsläpp. I akten för Vege å - Tibbarsbäcken är utsläppskravet 
på 0.9 l/s ha med möjligheter till översvämning enligt s.151 
”föreslaget avser att kanalsektionen skall rymma sommarflöden 
men att vid vårflod markerna skola översvämmas”. 
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Remiss2020syd137 
 

 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Skanova AB 
 
 
 
Claes Halje 

Skanovas teleledningar som påverkar planområdet

Brandskydd
Inom området finns idag ingen utbyggnad av brandposter. 
Brandposter ska placeras med ett avstånd om cirka 150 meter.

Avfall
Sophantering sköts av NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings 
AB. För att NSR ska kunna komma åt och hantera avfallet 
ska vägarna vara minst 5,5 meter bred totalt där körning 
förekommer i båda riktningarna. 

Ledningar
Inom planområdet finns idag tre befintliga ledningsdragningar. 
Dessa är telekablar i ljusgrönt, en högspänningsledning i lila 

och fjärrvärmeledningar längs banvallen och fastighetsgräns i 
väster i mörkgrönt. 

Telekabar finns utlagda på tre ställen inom planområdet. De 
röda kablarna går rakt igenom området och den gula kabeln 
korsar hörnan i väster mot Höganäs borgestads mark.
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5. MÖJLIGA KONSEKVENSER

Markföroreningar
Det förekommer markföroreningar på området. Dessa är 
utredda i ett flertal olika utredningar och undersökningar. 
Föroreningarna är avgränsade både till djup och bredd för att 
kunna hantera detta vid exploatering. Där värdena ligger inom 
Känslig Markanvändning kan föroreningarna låtas ligga kvar 
och hanteras endast för de delar som behöver schaktas bort vid 
byggnation av gatan.

Jordbruksmark och hushållning med naturresurser
I led med Bjuvs kommuns Bostadsförsörjningsprogram 2030 
och Selleberga Planprogram anses Selleberga som ett bra 
läge att utveckla nya bostäder. En lokaliseringsutredning har 
genomförts för att bedöma behovet och lämpligheten av att 
exploatera jordbruksmark, motivera detta och undersöka 
om behovet kan tillgodoses, från allmän synpunkt på ett 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
Bedömningen är att det föreslagna området bör ses bäst lämpat 
för att tillgodose kommunens samhällsintresse avseende 
bostadsförsörjning. Med läget till kollektivtrafik inom 700 meter 
och en än närmre koppling till centrum, Storgatan och offentlig 
service har Selleberga potential för att bli en ny stadsdel i ett 
centralt läge. Enligt Bostadsförsörjningsprogrammet är målet 
att befolkningen i Bjuvs kommun ska öka med minst 1 % per 
år. Detta blir i snitt cirka 150 personer per år. Kommunens 
behov är att bygga i snitt 90 bostäder per år för att komma 
ikapp det underskott av bostäder som finns samt att möta den 

efterfrågan som finns. Bland de kommande projekt beräknas 
Selleberga kunna bidra med en högre andel av de nya bostäder 
som behövs för att möta den efterfrågan och behov som 
finns. Enligt planprogrammet räknas 40 bostäder per år under 
30 år kunna komma tillstånd inom Selleberga med en viss 
variation under åren efter beräknat färdigställda bostäder. 
Inom planområdet planeras det för olika typer av bostäder, 
flerbostadshus och radhus för att kunna erbjuda olika typer av 
bostäder för olika skeden i livet, i enligt Vision 2030.

Bostadsbyggande räknas idag även som ett väsentligt 
samhällsintresse och då anser kommunen att förtätning 
är en avgörande faktor för att kunna motivera bebyggelse 
på jordbruksmark. I Bjuvs kommuns utvecklingsstrategi 
i Bostadsförsörjningsprogrammet är förtätning en 
viktig del. Inom tätorten finns idag ett visst mått av 
förtätningsmöjligheter. Dock ligger de flesta av dessa områden 
i anslutning till kommunen grönytor som är värdefulla att 
behålla för både ekosystemtjänster och för välbefinnandet 
i samhället. Genom att nyttja jordbruksmarken på ett 
resurseffektivt sätt och med hänsyn till ekologiska värden ses 
den tätortsnära bostadsutvecklingen som ett led i utvecklingen 
av orten.

Konsekvenserna för att ta marken i anspråk för bebyggelse är 
att marken blir tillgänglig för fler genom att detaljplaneområdet 
kopplar ihop dagens befintliga bjuv med Vege å och dess 

Mark, luft och vatten
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naturområde. Marken nyttjas mer resurseffektivt och det går 
att koppla på befintligt infrastruktur i Västra Ringgatan och 
Östergatan. Det behöver anläggas få långa ledningsdragningar 
och vägförbindelser. Däremot försvinner en koppling 
för ortsborna till jordbruksmarken. Dess påminnelse om 
jordbruksmarkens värde och förståelse för att den ger oss 
mat på bordet och tidsaspekten i hur lång tid det tar att odla 
fram en viss typ av gröda blir mindre påtaglig. Genom att 
röra sig i områden där det finns möjligheter att bli påmind 
om jordbruksmarkens värde kan förståelse och insikter i 
matkonsumtion och hantering skapas. Likaså försvinner 
möjligheten i detta området till att odla på brukningsvärd 
jordbruksmark.

Dagvatten
Dagvattenfördröjningen i området hanteras genom tre 
natur- och parkmarker. Vid ett nollalternativ för området hade 
marken troligtvis fortsatt att brukas ett tag till. Marken är idag 
starkt näringspåverkad av övergödning och pesticider. Dessa 
ämnen rinner idag ner i dräneringsledningar och ut i Vege å 
utan någon rening. Detta syns tydligt längs jordbruksmarken 
och längs Vege å då området är utarmat på flora och fauna. 
Endast ett fåtal olika typer av allmänna arter dominerar inom 
området, se Naturvärdesinventering Selleberga, Ecogain, 
2020-05-12. Vid en exploatering av området kommer dessa 
näringsämnen minska i läckage och istället kommer den 
hårdgjorda marken att öka och föroreningar från gatumiljöer 

och däckslitage kommer att följa med dagvattnet ut i 
fördröjningsanläggningarna och till viss del i vattendrag och 
småvatten. Dessa konsekvenser kan vägas för och emot men 
genom att hantera dagvattnet via fördröjningsanläggningarna 
finns ett mer kontrollerat förlopp och hantering av vattnet 
innan det rinner ner i Vege å. Vilket leder till en bättre miljö 
på sikt i Vege å och en minskad påverkan. Med det föreslagna 
lösningsförslaget kommer man att kunna begränsa flödet 
till Vege å i linje med de flöden som dikningsföretaget 
dimensionerats för samt utan att få en negativ påverkan på 
recipienten.

Översvämningsrisk
Området ska höjdsättas så att större skyfall kan hanteras. 
Skyfallshanteringen kommer att följa dagvattensystemet. 
Gatorna i området kommer vara mottagare av skyfallsvattnet 
och sedan leds vattnet vidare till raingardens och svackdike 
längs huvudgatan och till natur- och parkområdena. Dessa 
har möjlighet att svämmas över och har därmed stor potential 
att bromsa upp flödet av dagvatten vid exempelvis stora 
regnmängder. Marken ska ha ett frånlut från tillkommande 
bebyggelse och rekommenderas enligt Va-utredningen 
2020-06-01 att dimensioneras enligt Svenskt Vattens 
rekommendation.
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Riksintresse naturvård
I den norra delen av planområdet finns en del som berörs av 
riksintresset för naturvård, N48 Söderåsen med vattendrag 
Jällabjär. Riksintresset beskriver åsarna Bensige och 
Gillastigs fälad-Härsnäs-Jällabjär som är två representativa 
odlingslandskap i skogsbygd, samt utvalda fäladsmarker och 
Tranerödsmosse. Riksintresset värnar även om vattendragen i 
de stora ravinerna, vilka är förhållandevis opåverkade.

Naturvårdsområdet är beskrivet som att det rör Söderåsen 
och dess södersluttning i Bjuvs kommun. Men enligt ansvarig 
myndighet för riksintresset naturvård, Naturvårdsverket, 

sträcker sig området längs med Skånebanan ner till dit 
Bjuvs tätort börjar för att sedan korsa marken nordöst om 
planområdet. I översiktsplanen för Bjuvs kommun menas 
det att naturvårdsområdet har en felaktig linje och att den 
ska gå längs med Söderåsbanan där Söderåsens sluttningar 
övergår i odlingsmark och betesmark. Detta då järnvägen 
skapar en naturlig barriär och därmed gör ett ingrepp i 
upplevelsen av landskapet. Däremot finns värdefull natur 
längs med å-systemet Vege ås dalgång och Knäppe-Evadal 
som ska tas i beaktning för att inte påverka systemen längre 
uppströms. I detaljplanen är marken närmst Vege å planerad 
som naturmark för att skapa en koppling till dalgången 
och det rekreationsområde som naturmarken inbjuder till. 
Ianspråktagandet av en liten del av området för riksintresset för 
naturmark bedöms inte påtagligt skada natur-och kulturmiljön.

Riksintresse kommunikation
Järnvägen mellan Helsingborg och Hässleholm är utpekad 
som riksintresse för kommunikation. Avståndet till spåret  är 
som närmst cirka 275 meter och detaljplanen kommer därmed 
inte påverka järnvägens möjligheter till expansion. Mellan 
planområdet och järnvägen finns idag längs större delen av 
området höjdskillnader och bebyggelse som småhusbebyggelse 
och industriområden. Marken närmst plangränsen planeras 
för naturmark för att hantera skyddsavstånd till kringliggande 
verksamheter. Detta gör att avståndet från nyexploatering av 
bostäder kommer ske på ett än längre avstånd.

Påverkan på riksintresse

Karta naturvårdsverket
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Skyddszon 
Intill området ligger ett före detta gruvdriftsområde med 
det gamla schaktet och dess schakthögar. I översiktsplanen 
från 2009 har området en skyddszon på 200 meter och som 
påverkas av Höganäs- Borgestads verksamhet av krossning av 
material. Kommunen menar att den skyddszon som är utpekad 
i översiktsplanen anses idag inte längre aktuell. Detta då 
kommunen menar att området idag i första hand används som 
mellanlagring av material och mer sällan för krossning.

Industribuller
Området ligger i nära anslutning till Höganäs-Borgestads 
upplag av chamotthögar. Verksamheten innefattar även 
mellanlagring av råmaterial och produkter som ej blivit 
kvalitetsgodkända. Dessa krossas för att kunna återanvändas 
i produktion vilket medför en del trafik till och från området i 
form av lastmaskiner och lastbilar. Kommunens bedömning är 
att gränsvärden för industribuller i anslutning till bostäder inte 
överskrids.

Hälsa och säkerhet

Barnperspektivet
Enligt barnkonventionen ska barns bästa beaktas vid alla beslut. 
Detaljplanen har utformats med tanke på barns hälsa 
och säkerhet. Lekplatser och lekmiljöer längs parker och 
naturområdena är tilltänkta som områden dit barn ska kunna 
röra sig och vistas längs. Genom att prioritera förskolan skapas 
goda möjligheter för barnen att få en välutvecklad förskolegård 
och en etablerad förskolemiljö. Med en befintlig förskola i 
området skapas även förskoleplatser i området som ger de 
inflyttande barnen möjlighet att gå på förskola i närområdet.

Tillgänglighet
Gatumiljöer och allmänna anläggningar är planerade efter de 
krav på tillgänglighet som finns.

Sociala konsekvenser
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Trafikutredning Selleberga 

Tabell 9. Trafikprognos för det omkringliggande vägnätet år 2050. 

Väg/gata Trafik ÅDT 
Nuläge (år) 

Trafik ÅDT 2050, 
exkl. Selleberga 

Trafik ÅDT 2050, 
inkl. Selleberga 

Östergatan 950 f/d (2019) 1 450 f/d 2 850 f/d 

S Storgatan V 5 300 f/d (2019) 8 150 f/d 8 750 f/d 

S Storgatan mellan 
Östergatan och Norra 
Vramsvägen  

4 850 f/d (2019) 7 450 f/d 7 700 f/d 

Mellersta vägen 2 700 f/d (2019) 4 150 f/d 4 850 f/d 

Norra Vramsvägen 750 f/d (2017) 1 150 f/d 1 350 f/d 

Billesholmsvägen* 4 700 f/d (2019) 7 250 f/d 7 550 f/d 

Kyrkvägen* 500 f/d (2019) 750 f/d 750 f/d 

*Trafiken på dessa vägar är uppskattade för nuläge med 2019 som utgångspunkt och sedan 
uppräknade enligt samma metod som för övriga vägar. 

 

Figur 12. Trafikflöden år 2050, inklusive alstrad trafik till och från det färdigutbyggda och 
inflyttade Selleberga. Bakgrundskarta: Google Maps. 

4.4 Trafikflöden i korsningspunkterna år 2050 
Med utgångspunkt i den beräknade trafikalstringen, den uppskattade fördelningen av 
trafiken och uppräkningen av nulägets trafikflöden har en modell för trafiken i de två 
kritiska korsningspunkterna tagits fram. I tabell 10 och 11 redovisas antalet svängande 
fordon (ÅDT) i de två korsningspunkterna. 

Trafikflöden år 2050, inklusive alstrad trafik till och från det färdigutbyggda och inflyttade 
Selleberga, karta AFRY.

Buller från väg och järnväg
När planområdet är utbyggt kommer även biltrafiken att 
öka, om beräkning sker efter dagens bilanvändande med 
uppräkning enligt Trafikverkets basprognosmodeller. Dock 
finns det även möjligheter för att andra transportmedel 
kommer att ta större plats i vardagen och i stadsstrukturen. Det 
kan påverka antal bilrörelser liksom även bullernivåerna som 
följer av det. Då området ligger i ett bra läge för kollektivtrafik 
kan även den spela en viktig roll för framtida mobilitetsrörelser. 
För att underlätta detta är området planerat för gena och 
effektiva vägar för gång- och cykeltrafik framför biltrafik. 

Östergatan, som Sellebergas huvudgata kommer att ansluta 
mot, och korsningen mellan Östergatan och Södra Storgatan 
kommer att behöva ses över i utformningen för att möta 
behovet av en annan typ av trafik och ett annat typ av 
trafikflöde. Östergatan kommer att behöva breddas och 
befintliga parkeringsplatser kommer att behöva omstruktureras. 

Området kommer inte att utsättas för trafik- eller järnvägsbuller 
då värdena inte beräknas bli så pass höga och då avståndet är så 
pass långt iväg att de inte kommer påverka detaljplaneområdet. 

En del buller kommer att uppstå under byggskedet som kan 
komma att påverka boendemiljön. Buller från byggarbetsplatser 
hanteras efter Naturvårdsverkets allmänna råd med riktvärden 
som entreprenörerna ska visa att de uppfyller. Att minska på 

buller för boende kan göras genom att förlägga störningarna 
till mindre störningskänsliga tider samt att informera boende 
kring påverkan och tidsramen. 
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Naturmiljö och biologisk mångfald
Naturvärdesinventering Selleberga, Ecogain, 2020-05-12 
påvisar att det finns områden av ett visst naturvärde inom 
planområdet. Dock menar utredningen att artvärde inte finns 
inom området utan att det framför allt är djurlivet som påverkas 
av att platserna kommer att förändras. Slånridån och den täta 
buskvegetationen ger möjligheter för djur att söka skydd och 
uppehålla sig på platserna. Delar av slånridåerna planeras att få 
finnas kvar. Däremot kommer områdets förändring troligtvis 
påverka dagens djurliv och förflytta dess uppehållande på olika 
platser. I övrigt menar utredningen att marken inte har så 
stor biologisk mångfald då jordbruket utarmat markerna och 
endast ett fåtal allmänna växter dominerar landskapet. Med en 
minskade andel jordbruksmark i området kan fler olika typer av 
arter återskapa en rikare flora och fauna.

Landskapet som ligger direkt utanför planområdet åt 
nordöst, längs Vege å, är idag till stor del inte lättillgängligt 
för allmänheten. Markerna är delvis beteshagar till djur, 
tättväxande buskage och branta sluttningar ner mot ån och 
dess översvämningsområde med blöta partier. Djur- och 
växtlivet på platsen lever relativt skyddat. Med en mänsklig 
närvaro kommer framför allt djurlivet att påverkas. Markerna 
slits när människor rör sig i området och växterna påverkas av 
slitaget. Det bör göras avvägningar av hur mycket mänsklig 
aktivitet rekreationsområdet runt Vege å tål utan att den 
negativa påverkan på området blir för stor.

Landskapsbild
Området är idag ganska öppet men inramat av en del buskar 
och trädrader längs de olika jordbruksmarkerna. På vissa platser 
ges en utsikt hela vägen mot Söderåsen. Området har sedan 1 år 
tillbaka varit tillgängligt för allmänheten längs vägarna. Dock är 
stora delar odlingsmark och har på så sätt inte varit tillgängligt 
att röra sig ut på. Den vy som delvis har skymtats har varit vid 
rörelse längs banvallen. Dock är banvallen inramad av träd och 
buskar relativt tättväxt. De vyer som finns inom planområdet 
är utsikten mot norr och nordöst ner mot Vege å som ligger i 
en svacka och mot Söderåsen. I övriga vädersträck är fonden 
täckt av träd och buskage. Närmre Bjuvs centrum och befintliga 
bostadsområden ses inte planområdet för all vegetation och 
bebyggelse vilket gör att vyerna mot Söderåsen som går att 
skymta längs banvallen aldrig blir framträdande i tätorten. 

Området planeras för 2-5 våningar med en tyngdpunkt på 2 
våningar för att hålla samma skala som i övriga Bjuv. På så vis 
skapas ingen större förändring i landskapsbilden och området 
smälter in i kringliggande bebyggelse.

Natur och kulturmiljö
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Undersökning/ Ställningstagande
Undersökningen är den analys som leder fram till 
ställningstagandet om en miljöbedömning behöver göras eller 
inte. Undersökningen upprättas i samband med framtagandet 
av planen och avses kunna samrådas parallellt med 
planhandlingarna. Undersökningen grundas på följande:
• Området är utpekat som utredningsområde i översiktsplanen 

och ett planprogram är framtaget för att utreda frågan 
om nya bostäder på jordbruksmark. En övergripande 
MKB för planprogramområdet är framtagen för att utreda 
konsekvenserna av bebyggelsen. 

• Mindre ytor av jordbruksmarken kommer att ianspråktas för 
bebyggelse.

• Föroreningarna som finns inom området är utredda och 
avgränsade och ska hanteras.

• Några risker för människors hälsa bedöms planen inte få. 
• Ytor kommer att hårdgöras vilket kommer att få 

större mängder förorenat dagvatten att snabbare nå 
fördröjningsytor men näringsläckaget från jordbruksmarken 
kommer istället att upphöra. 

• Trafikökningen som tillkommer med områdets utbyggnad 
bedöms som ringa.

• Ingen risk att miljökvalitetsnormerna överskrides.
• Miljöpåverkan bedöms som ringa.

Planförslaget bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan 
varför behov att upprätta miljöbedömning inte föreligger. 

Miljökonsekvensbeskrivning för planprogram Selleberga 
En miljökonsekvensbeskrivning togs fram av Afry 2020-
06-01 för planprogrammet för Selleberga för att få in alla 
konsekvenser på en övergripande nivå då ett så pass stort 
område kan förväntas ges kumulativa effekter genom sin 
storlek. De faktorer som miljökonsekvensbeskrivningen tar 
fram som bedöms påverka planförslaget för planprogrammet 
är jordbruksmarken som naturresurs vilket är en negativ 
konsekvens då jordbruksmark av måttligt värde bebyggs. En 
ökning av trafikflödena kommer också påverka både inom och 
kring programområdet. Bedömningen av konsekvensen är att 
påverkan blir måttlig då flödena sker i områdets ytterkanter. 
Övriga faktorer som bedöms i konsekvensbeskrivningen är 
vattenmiljö, föroreningar, naturmiljö och kulturmiljö. Dessa 
bedöms få oförändrad eller liknande påverkan som i dagsläget.

Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap i MB 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap 
miljöbalken gäller för svaveldioxid, bly, kvävedioxid, 
kolmonoxid och partiklar (PM 10). Miljökvalitetsnormer anger 
de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan 
utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som kan 
belastamiljön eller naturen utan fara för påtagliga olägenheter. 
Det finns även miljökvalitetsnormer för vatten, där tittar man 
på kemisk status. 

Miljökonsekvenser
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Miljökvalitetsnormer för vatten
Miljökvalitetsnormer för vatten innefattar dels ytvatten, dels 
grundvatten. Ytvatten definieras som vatten som finns på yta 
i sjöar, vattendrag, hav och våtmarker. I ytvattnet ingår även 
dagvatten (exempelvis nederbörd, smältvatten eller tillfälligt 
framträngande grundvatten vars förekomst inte är permanent). 

För planområdet är det Vege å som räknas som en 
ytvattenförekomst och som ligger strax norr om planområdet. 
Ytvattnet (som innefattar dagvattnet) kommer först att 
hanteras inom planområdet genom tillförandet av växtbäddar, 
skelettjordar och andra typer av vegetationsytor samt 
fördröjningsanläggningar innan det släpps ut till Vege å. 
Vege å är kommunens största vattendrag och genomkorsar 
kommunen i sydöst-nordvästlig riktning. Ån har idag måttlig 
ekologisk status med målet att god ekologisk status ska uppnås 
år 2027. Idag uppnår inte Vege å god kemisk ytvattenstatus 
men målet är att detta ska uppnås i framtiden.

Bedömningen av ekologisk status baseras bland annat på 
att kvalitetsfaktorn påväxtkiselalger bedöms ha måttlig 
status och visar att vattendraget är näringspåverkat. Detta 
stöds även av vattenkemiska resultat. Näringsbelastningen 
kommer från omkringliggande jordbruk, dagvatten från tätort 
och avloppsreningsverk. Att god kemisk status inte uppnås 
beror på bromerad difenyleter (PDBE) och kvicksilver och 
kvicksilverföreningar från atmosfärisk deposition enligt VA-

Samlad konsekvensbedömning där nollalternativet jämförs mot planförslaget med stöd av 
bedömningsgrunderna, underlag AFRY. 
Rött = stor negativ konsekvens
Orange = måttlig negativ konsekvens
Gul = liten negativ konsekvens
Grön = ingen eller positiv konsekvens
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utredningen 2020-06-01. I Havs-och vattenmyndighetens 
föreskrifter, bilaga 6, har ett undantag i form av mindre stränga 
krav för kvicksilver och PBDE utfärdats. Skälet till undantaget 
är att halterna för båda föroreningarna bedöms överskridas 
i fisk i samtliga svenska vattenförekomster. Dock får inte de 
nuvarande halterna av kvicksilver och PBDE överskridas. 

För att minska påverkan på MKN bör material som innehåller 
zink undvikas i exempelvis belysningsstolpar och takmaterial. 
Likaså behöver miljöfarliga ämnen undvikas i de material 
som kommer användas till byggande och anläggning inom 
området, enligt VA-utredningen från 2020-06-01. Genom 
rening både i fördröjningsdammarna och med hjälp av 
genomsläppliga beläggningar eller viss infiltration i gräsytorna 
minskar näringsämnespåverkan avsevärt jämfört med befintligt 
läge. 

Grundvattnet i området har en god kemisk status. Därmed 
är det väsentligt att säkerställa grundvattnets bevarande av 
god kemisk status i genomförandet av de tänkta åtgärderna. 
I samband med de geotekniska utredningarna, har tre 
grundvattenrör placerats ut. Nivåerna ligger på djup om 1,3 till 
2,9 meter. Jorden består huvudsakligen av täta jordar vilket gör 
infiltrationsmöjligheterna begränsade i området.
Planområdet enligt föreliggande förslag bedöms inte medföra 
att några miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att 
överskridas.

Miljömål
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som 
drar upp riktlinjer för dagens och morgondagens miljöarbete 
i Sverige. Dessa har sedan utvecklats inom varje länsstyrelse, 
efter regionala förutsättningar. De miljömål som kan anses 
beröras av detta planförslag är:

Illustratör Tobias Flygar
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• God bebyggd miljö- ”Städer, tätorter och annan bebyggd 
miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö […] 
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas 
på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas” 
Förutsatt att ny exploatering inom planområdet utformas 
med hänsyn till områdets karaktär bedöms planförslaget 
kunna genomföras utan att motverka miljömålen vad gäller 
God bebyggd miljö

• Ingen övergödning - "Halterna av gödande ämnen i 
mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på 
människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald 
eller möjligheterna till allsidig användning av mark och 
vatten." Halterna av gödande ämnen bedöms minska med 
detta planförslag.

• Levande sjöar och vattendrag - "Sjöar och vattendrag 
ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika 
livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, 
biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets 
ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, 
samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas." Minskat 
näringsläckage från jordbruksmarken kommer att förbättra 
förutsättningarna för levande sjöar och vattendrag.

• Ett rikt odlingslandskap - "Odlingslandskapets och 
jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den 
biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras 
och stärks." Den planerade bebyggelsen kommer att ta 
jordbruksmark ianspråk som och påverkar möjligheterna 
för livsmedelsproduktion. 

• Ett rikt växt– och djurliv - "Den biologiska mångfalden 
ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande 
och framtida generationer. Människor ska ha tillgång till 
en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, 
som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd." En förändrad 
markanvändning påverkar växt- och djurlivet på platsen 
och kommer att förändra de habitat som idag finns. På 
längre sikt kommer däremot en ökad biodiversitet och fler 
ekosystem att ge ett rikare djur- och växtliv. Detta genom en 
mer varierad grönstruktur med växtlighet, vattenstråk och 
dammar.
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6. GENOMFÖRANDE

Organisatoriska frågor Fastighetsrättsliga frågor

Detaljplanen drivs med utökat förfarande och tidplanen för 
planprocessen bedöms vara följande:

Samråd   vår 2021
Granskning   vår 2021
Antagande            höst 2021

Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.

Genomförandetid
Planen har en genomförandetid på 5 år från den dagen planen 
fått laga kraft.

Då Bjuvs kommun äger all mark inom programområdet 
kommer inga markköp behöva genomföras för allmänna 
anläggningar.

Planområdet kommer att delas in i kvarter och fastigheter.

Ett antal avtalsservitut som finns inom området är under 
utredning för att veta om de kan släckas eller om de ska vara 
kvar. Kommunen ansvarar för detta.

Parkeringsanläggningar kommer att behöva placeras inom 
kvartersmark, antingen under mark eller med överbyggt 
bjälklag. Fastighetsägaren ansvarar för egen parkering.
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Fastighetsrättsliga och ekonomiska 
frågor
Planens ekonomi
Planarbetet genomförs på uppdrag av kommunstyrelsen och 
bekostas av kommunen. Markanvisningsavtal kommer att 
upprättats mellan exploatörer och kommunen.

Avtal
Markanvisningsavtal kommer att ingås med de parter som ska 
exploatera på platsen. Huvuddragen i markanvisningsavtalet är:
• Kommunen initierar och bekostar den fastighetsbildning 

som kommer krävas.
• Byggherren bekostar och står för risken när det gäller 

projektering och byggnation på kvartersmark.
• Kommunen bekostar och står för risken när det gäller 

projektering och byggnation på allmän platsmark.
• Kommunen planerar för att en ny fastighet bildas för 

allmän platsmark och den befintliga fastigheten kvarstår 
för resterande del och kommer att vara kvar som en del av 
grundfastigheten för området.

• Markanvisningsavtalen tecknas på 1-2 år och ger ensamrätt 
för en byggherre att förhandla med kommunen om ett visst 
markområde.

Konsekvenserna av detta är att kommunen kan styra vad 
som byggs på platsen samt ge incitament och säkerhet 
för byggherrar att börja projektera för området innan en 
marköverlåtelse äger rum.

Vatten och spillvatten
Kommunen ansvarar att få till stånd ledningar fram till 
anslutningspunkterna i fastighetsgräns. Exploatörerna ansvarar 
för att ansluta till dessa nytillkommande punkter.

Flytt av ledningar
Vid flytt av ledningar ansvarar exploatören för kostnaderna.

Gator och trafik
Ett nytt gatunät ska anläggas inom området och anslutas till 
befintliga Östergatan. Gatorna behöver projekteras för rätt 
dimension och lutning för att VA-ledningarna ska kunna 
läggas i gatan. I förlängningen kommer även Östergatan att 
behöva breddas och byggas om. 

Utbyggnaden av Sellebergaområdet medför investerings-, 
anläggnings- och driftskostnader för kommunen kopplade 
till utbyggnaden av infrastrukturen och den allmänna 
platsmarken. Till exempel gator, gång- och cykelvägar, vatten-, 
avlopps- och dagvattensystem, gestaltning av torg och parker, 
och ny förskola.
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FASTIGHETSGRÄNS
Gräns för fastighet och
samfällighet

Traktgräns och

FASTIGHETSBETECKNINGAR
Kvartersnamn
Registernr för fastighet med kvartersnamn

DUVAN
3

9:1
BJUV Traktnamn

Registernr för fastighet med traktnamn
Lr Beteckning på utrymme för ledningsrätt

ÖVRIGA DETALJMÄTNINGSOBJEKT
Staket
Häck
Järnväg

Träd

Lövskog

Slänt

HÖJDFÖRHÅLLANDEN; RH 2000
Nivåkurva
Avvägd höjd+00.00
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ÅkerFastighetsredovisning aktuell 2021-09-14.

MAGNUS OLSSON
Mätningsingenjör

Transformatorbyggnad

Grundkartan är upprättad genom utdrag ur kommunens baskarta och komplettering i fält av METRIA AB 

GRUNDKARTEBETECKNINGAR
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BYGGNADER
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Uthus, fasad respektive takfot

Sv Beteckning på rättighetsområde
ga Beteckning på gemensamhetsområde

Kvarterstraktgräns

Belysningsstolpe

Väg/GC-kant

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 13 30.

Väg med kantsten

Servitut eller ledningsrätt

transformatorstation

Detaljplan för

del av Selleberga 17:1 m.fl.
i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne Län

Utökat planförfarande, enligt PBL (2010:900)
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Antagandehandling Elinor Thornblad Anneli Gille

Planarkitekt Förvaltningschef
 

NATUR

e xx

B

GATA

E1

0,0

b

TORG

fördröjning

PARK

GÅNG

CYKEL

f

n

u

a

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Bestämmelser utan särskild beteckning gäller inom hela planområdet.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

                    Användningsgräns

                    Egenskapsgräns

Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATSMARK

Natur  (PBL 4 kap. 5§ 1st 2p)

Park (PBL 4 kap. 5§ 1st 2p)

Gata (PBL 4 kap. 5§ 1st 2p)

Torg (PBL 4 kap. 5§ 1st 2p)

 Gångväg (PBL 4 kap. 5§ 1st 2p)

 Cykelväg (PBL 4 kap. 5§ 1st 2p)

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

Bostäder (PBL 4 kap. 5§ 1st 3p)

Pumpstation (PBL 4 kap. 5§ 1st 3p)

 Skola (PBL 4 kap. 5§ 1st 3p)

Centrum (PBL 4 kap. 5§ 1st 3p)

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATSMARK

Markytan ska vara tillgänglig för fördröjningsanläggning (PBL 4 kap. 5§ 1st 2p)

Markytan ska vara tillgänglig för transformatorstation (PBL 4 kap. 5§ 1st 2p)

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
BYGGANDETS OMFATTNING

Största byggnadsarea i procent av fastighetsarean inom användningsområdet PBL 4 kap. 11§ 1st 1p)

Marken får inte förses med byggnad. Balkong får kraga ut över prickmarken, 3,2 meter över
färdig mark. (PBL 4 kap. 11§ 1st 1p)

Högsta byggnadshöjd i meter (PBL 4 kap. 11§ 1st 1p)

UTFORMNING OCH UTFÖRANDE

Källarlösa hus skall uppföras (PBL 4 kap. 16§ 1p)

Balkonger får skjuta ut över allmän plats till ett maximalt djup på 2 meter räknat från byggnadens
 fasadliv och med lägsta punkt 3,2 meter över färdig mark (PBL 4 kap. 16§ 1p)

MARKENS ANODRNANDE OCH VEGETATION

Bjälklag ovan garage ska vara planteringsbart (PBL 4 kap. 10§ och 13§)

Körbar förbindelse får inte anordnas (PBL 4 kap. 10§ och 13§)

Byggnader skall med hänsyn till eventuell markradon uppföras i radonskyddat utförande  (PBL 4 kap. 16§ 1p)

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar (PBL 4 kap 6§

Bygglov får ej ges för ändrad markanvändning förrän markens lämplighet har säkerställts genom att 
markföroreningarna har avhjälpts (PBL 4 kap 14§

Genomförandetiden är fem år från den dag planen får laga kraft  (PBL 4 kap 21§)
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PLANKARTA
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Upplysning
För bebyggelse där avståndet mellan marken och
fönsters underkant/balkongräcke överstiger 11 meter kan
inte räddningstjänsten utgöra utrymningsväg och därför
ska alternativ utrymningsväg säkerställas, exempelvis
med TR2-trapphus.



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-21 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 89 Dnr 2021-00077  

Detaljplan för del av Selleberga 17:1 m fl - beslut om 
godkännande 

Sammanfattning 

Selleberga är ett av kommunens stora utvecklingsprojekt med satsningar på 
1000-2000 nya bostäder inom loppet av 40 år. I den inledande etappen av 
sex detaljplaner är detta den första detaljplanen i framtagande. Marken 
kommer att omfatta förskola, nybyggnation av huvudgata, bostäder i 1-8 
våningar i blandade upplåtelseformer och med service i bottenvåningen 
längs huvudgatan. Marken är idag brukad för odling och sedan tidigare ägts 
av Findus för forskning och utveckling av grödor. 
 
Syftet med planen är att skapa en ny stadsdel md nya bostäder i 1-8 
våningar och förskola med tillhörande utemiljö. En ny vägdragning ska till för 
att kunna försörja området, under byggtiden med byggtrafik och sedan för 
de boende. Planen ska även ge möjlighet för att kunna nyttja 
bottenvåningarna längs huvudgatan till serviceverksamhet med 
centrumfunktioner. Park- och naturytorna ska fungera för att ta omhand 
dagvatten i området. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-10-13 
Planbeskrivning, 22021-10-13 
Plankarta, 2021-10-13 
Granskningsutlåtande, 2021-10-13 
Fastighetsförteckning, 2021-09-11 
 

Förvaltningens förslag till beslut 

Byggnadsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna förslaget till Detaljplan för del av Selleberga 17:1 m.fl i Bjuv, 
Bjuvs kommun, Skåne län och översända det till kommunfullmäktige för 
antagande.    
 

Yrkande 

Liselott Ljung (S), Niels Madsen (M) och Raymond Blixt (SD) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag. 



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-21 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna förslaget till Detaljplan för del av Selleberga 17:1 m.fl i Bjuv, 
Bjuvs kommun, Skåne län och översända det till kommunfullmäktige för 
antagande.    
      
 

 

Beslutet ska skickas till: 
Byggnadsförvaltningen 
Ellinor Thornblad 
Planeringsavdelningen 
Kommunfullmäktige 
Diariet 

 



 

 
 

 
 
Byggnadsförvaltningen 
Elinor Thornblad, Planarkitekt 
elinor.thornblad@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

  

 

Datum 

2021-10-13 
Er referens 

Dnr 2020-00056 

 

 

 

Detaljplan för del av Selleberga 17:1 m.fl. i Bjuv, Bjuvs kommun, 
Skåne län - Godkännande 

 

Sammanfattning av ärendet 

Selleberga är ett av kommunens stora utvecklingsprojekt med satsningar på 

1000–2000 nya bostäder inom loppet av 40 år. I den inledande etappen av 

sex detaljplaner är detta den första detaljplanen i framtagande. Marken 

kommer att omfatta förskola, nybyggnation av huvudgata, bostäder i 1–8 

våningar i blandade upplåtelseformer och med service i bottenvåningen 

längs huvudgatan. Marken är idag brukad för odling och har sedan tidigare 

ägts av Findus för forskning och utveckling av grödor. 
 

Syftet med planen är att skapa en ny stadsdel med nya bostäder i 1-8 

våningar och en förskola med tillhörande utemiljö. En ny vägdragning ska till 

för att kunna försörja området, under byggtiden med byggtrafik och sedan 

för de boende. Planen ska även ge möjlighet för att kunna nyttja 

bottenvåningarna längs huvudgatan till serviceverksamhet med 

centrumfunktioner. Park- och naturytorna ska fungera för att ta omhand 

dagvatten i området. 
 

 
Detaljplanen drivs med utökat förfarande enligt PBL (2010:900). 
 

    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-10-13 

Planbeskrivning, 2021-10-13 

Plankarta, 2021-10-13 

Granskningsutlåtande, 2021-10-13 

Fastighetsförteckning, 2021-09-11 

 

Förslag till beslut 

Byggnadsnämnden föreslås besluta  
 
att godkänna förslaget till Detaljplan för del av Selleberga 17:1 m.fl. i Bjuv, 
Bjuvs kommun, Skåne län och översända det till kommunfullmäktige för 
antagande. 
   



Bjuvs kommun 
Datum 

2021-10-13 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

 
Elinor Thornblad 
Planarkitekt 
Byggnadsförvaltningen  

Beslutet ska skickas till 
 
Diariet 

Byggnadsförvaltningen 

Elinor Thornblad 

Planeringsavdelningen 

Kommunfullmäktige 
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Bedömd utbredning av fyllndasmassor
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Projekt: Selleberga 17:1 Laboratorium: Eurofins

Projektnummer: 776935 PID-Instrument (modell): MiniRay

Uppdragsansvarig: AS PID-Instrument (ID-nr): 1

Kalibreringsgas PID: Isobutylen

Syfte: Kompletterande miljöteknisk undersökning Antal jordprover: 15

Väderlek: 18 C Sol

Märkning Datum Djup Jordart *VOC Lab- Bort- Slutprov** Kommentarer

massa vägg botten (m) (ppm) analys schaktat

20ÅF04N1 2020-05-13 x 0-0,3 MuLe 0,0 x x Matjord

20ÅF04N2 2020-05-13 x 0-0,3 MuLe 0,0 x x Matjord

20ÅF04V1 2020-05-13 x 0-0,3 MuLe 0,0 x x Matjord

20ÅF04V2 2020-05-13 x 0-0,3 MuLe 0,0 x x Matjord

20ÅF04S1 2020-05-13 x 0-0,3 MuLe 0,0 x x Matjord

20ÅF04S2 2020-05-13 x 0-0,3 MuLe 0,0 x x Matjord

20ÅF04Ö1 2020-05-13 x 0-0,3 MuLe 0,0 x x Matjord

20ÅF04Ö2 2020-05-13 x 0-0,3 MuLe 0,0 x x Matjord

20ÅF05N 2020-05-13 x 0,3-0,5 LeMn 0,0 x x

20ÅF05NV 2020-05-13 x 0,3-0,5 LeMn 0,0 x x

20ÅF05V 2020-05-13 x 0,3-0,5 LeMn 0,0 x x

20ÅF05SV 2020-05-13 x 0,3-0,5 LeMn 0,0 x x

20ÅF05S 2020-05-13 x 0,3-0,5 LeMn 0,0 x x

20ÅF05Ö 2020-05-13 x 0,3-0,5 LeMn 0,0 x x

20ÅF05NÖ 2020-05-13 x 0,3-0,5 LeMn 0,0 x x

*VOC: (Volatile Organic Compounds); fältanalys utförd med ett PID-instrument. Mätningen är endast relativ och syftar främst till att

ligga till grund för vidare undersökningar samt beslut om vilka prover som det behövs ackrediterad analys på. ** Rödtext markerar kvarlämnad förorening.

Förkortningar (jordarter):

St= sten Si= silt Bl= block F= fyllnadsmassor

Gr= grus Le= leraB= berg Sa= sand Mn= morän Mu=mull T= torv

Provtagare: HK

Provtagningslokal

schakt

�
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Provpunkt (m.u.my.)
MRR 

(mg/kg 
Ts)

KM
(mg/kg Ts)                   

MKM
(mg/kg Ts)

FA                          
(mg/kg Ts)

20ÅF04N1 20ÅF04N2 20ÅF04S1 20ÅF04S2 20ÅF04V1 20ÅF04V2 20ÅFÖ1 20ÅF04Ö2 20ÅF05N 20ÅF05S 20ÅF05V 20ÅF05Ö

Provtagningsdatum 2020-05-13 2020-05-13 2020-05-13 2020-05-13 2020-05-13 2020-05-13 2020-05-13 2020-05-13 2020-05-13 2020-05-13 2020-05-13 2020-05-13

Provnummer
177-2020-
05140031

177-2020-
05140032

177-2020-
05140033

177-2020-
05140034

177-2020-
05140035

177-2020-
05140036

177-2020-
05140037

177-2020-
05140038

177-2020-
05140039

177-2020-
05140040

177-2020-
05140041

177-2020-
05140042

Djup 0-0,3 0-0,3 0-0,3 0-0,3 0-0,3 0-0,3 0-0,3 0-0,3 0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5

Torrsubstans, Ts (%) 78 75,5 84,7 84,1 82 80,8 84,6 83 78,7 81,3 75,6 75,9

Petroleumämnen

Bensen - 0,012 0,04 1000 - - - - - - - - < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Etylbensen - 10 50 1000 - - - - - - - - < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

M/P/O-Xylen - 10 50 1000 - - - - - - - - < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Toluen - 10 40 1000 - - - - - - - - < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

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

Alifater >C8-C10 - 25 120 700 - - - - - - - - < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

Alifater >C10-C12 - 100 500 1000 - - - - - - - - < 5,0 < 19 < 5,0 < 5,0

Alifater >C12-C16 - 100 500 10000 - - - - - - - - < 5,0 < 19 < 5,0 < 5,0

Alifater >C5-C16 - 100 500 - - - - - - - - - < 9,0 < 23 < 9,0 < 9,0

Alifater >C16-C35 - 100 1000 10000 - - - - - - - - < 10 40 < 10 < 10

Aromater >C8-C10 - 10 50 1000 - - - - - - - - < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

Aromater >C10-C16 - 3 15 1000 - - - - - - - - < 0,90 < 3,7 < 0,90 < 0,90

Aromater >C16-C35 - 10 30 1000 - - - - - - - - < 0,50 < 1,9 < 0,50 < 0,50

Oljetyp <C10 Utgår Utgår Utgår Utgår

Oljetyp >C10 Utgår Ospec Utgår Utgår
PAH
PAH-L 0,6 3 15 1000 - - - - - - - - < 0,045 < 0,20 < 0,045 < 0,045

PAH-M 2 3,5 20 1000 - - - - - - - - < 0,075 < 0,33 < 0,075 < 0,075

PAH-H 0,5 1 10 50 - - - - - - - - < 0,11 < 0,46 < 0,11 < 0,11

PAH, cancerogena - - - 100 - - - - - - - - < 0,090 < 0,39 < 0,090 < 0,090

PAH, övriga - - - 1000 - - - - - - - - < 0,14 < 0,59 < 0,14 < 0,14

Metaller

Arsenik As 10 10 25 1000 3,7 4,4 5,9 5,8 5,5 3,9 4,3 4,2 3,6 6,4 8,8 5,4

Barium, Ba - 200 300 50000 91 97 100 100 110 92 110 93 63 77 98 100

Kadmium Cd 0,2 0,8 12 1000 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20

Kobolt Co � 15 35 1000 8,8 12 20 12 10 10 11 16 8,8 11 16 21

Krom Cr, totalt 40 80 150 10000 23 26 27 29 29 26 27 25 30 33 34 41

Kvicksilver Hg 0,1 0,25 2,5 50 0,047 0,048 0,041 0,047 0,05 0,049 0,052 0,046 0,022 0,026 0,028 0,031

Koppar Cu 40 80 200 2500 16 16 14 16 16 17 18 16 12 10 22 18

Nickel Ni 35 40 120 1000 16 17 19 20 20 18 19 17 18 18 48 25

Bly Pb 20 50 400 2500 20 23 27 25 25 21 21 23 10 18 20 19

Vanadin  V - 100 200 10000 40 44 43 45 45 42 45 43 33 40 34 42

Zink Zn 120 250 500 2500 61 68 69 77 77 67 71 65 46 67 64 64

����������	
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Provpunkt (m.u.my.)
MRR 

(mg/kg 
Ts)

KM
(mg/kg Ts)                   

MKM
(mg/kg Ts)

FA                          
(mg/kg Ts)

Provtagningsdatum

Provnummer

Djup

Torrsubstans, Ts (%)

Petroleumämnen

Bensen - 0,012 0,04 1000

Etylbensen - 10 50 1000

M/P/O-Xylen - 10 50 1000

Toluen - 10 40 1000

Alifater >C5-C8 - 25 150 700

Alifater >C8-C10 - 25 120 700

Alifater >C10-C12 - 100 500 1000

Alifater >C12-C16 - 100 500 10000

Alifater >C5-C16 - 100 500 -

Alifater >C16-C35 - 100 1000 10000

Aromater >C8-C10 - 10 50 1000

Aromater >C10-C16 - 3 15 1000

Aromater >C16-C35 - 10 30 1000

Oljetyp <C10

Oljetyp >C10
PAH
PAH-L 0,6 3 15 1000

PAH-M 2 3,5 20 1000

PAH-H 0,5 1 10 50

PAH, cancerogena - - - 100

PAH, övriga - - - 1000

Metaller

Arsenik As 10 10 25 1000

Barium, Ba - 200 300 50000

Kadmium Cd 0,2 0,8 12 1000

Kobolt Co � 15 35 1000

Krom Cr, totalt 40 80 150 10000

Kvicksilver Hg 0,1 0,25 2,5 50

Koppar Cu 40 80 200 2500

Nickel Ni 35 40 120 1000

Bly Pb 20 50 400 2500

Vanadin  V - 100 200 10000

Zink Zn 120 250 500 2500

20ÅF05SV 20ÅF05NV 20ÅF05NÖ 20ÅF05NÖ

2020-05-13 2020-05-13 2020-05-13 2020-05-13

177-2020-
05140043

177-2020-
05140044

177-2020-
05140045

177-2020-
05140045

0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5

80,1 77,8 76,9 76,9

< 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

< 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

< 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

< 10 < 10 < 10 < 10

< 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

< 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

< 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

Utgår Utgår Utgår Utgår

Utgår Utgår Utgår Utgår

< 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045

< 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075

< 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11

< 0,090 < 0,090 < 0,090 < 0,090

< 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14

8 7,2 6,3 6,3

81 74 100 100

< 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20

14 6,4 36 35

38 39 42 42

0,037 0,043 0,033 0,033

13 6,1 22 22

22 18 34 34

19 18 25 25

45 48 39 39

70 68 78 78

�����	����	



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-110395-01

EUSELI2-00756659

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Bjuv

ÅF-Infrastructure AB 

Henrik Kempengren

Box 585

201 25 MALMÖ
Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-05140031Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2020-05-13

HK

Provet ankom:

JordMatris:

2020-05-13

Utskriftsdatum: 2020-05-18

2020-05-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20ÅF04N1

Provtagningsplats: Bjuv

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%78.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts3.7Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts91Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

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

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.8Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts23Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.047Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts16Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts40Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts61Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

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-003v55



AR-20-SL-110395-01

EUSELI2-00756659

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-110396-01

EUSELI2-00756659

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Bjuv

ÅF-Infrastructure AB 

Henrik Kempengren

Box 585

201 25 MALMÖ
Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-05140032Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2020-05-13

HK

Provet ankom:

JordMatris:

2020-05-13

Utskriftsdatum: 2020-05-18

2020-05-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20ÅF04N2

Provtagningsplats: Bjuv

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%75.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts4.4Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts97Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts23Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

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

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts26Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.048Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts17Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts44Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts68Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

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-003v55



AR-20-SL-110396-01

EUSELI2-00756659

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-110538-01

EUSELI2-00756659

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Bjuv

ÅF-Infrastructure AB 

Henrik Kempengren

Box 585

201 25 MALMÖ
Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-05140037Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2020-05-13

HK

Provet ankom:

JordMatris:

2020-05-13

Utskriftsdatum: 2020-05-18

2020-05-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20ÅFÖ1

Provtagningsplats: Bjuv

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts4.3Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts110Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts21Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

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

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts27Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.052Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts19Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts45Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts71Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

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-003v55



AR-20-SL-110538-01

EUSELI2-00756659

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-110549-01

EUSELI2-00756659

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Bjuv

ÅF-Infrastructure AB 

Henrik Kempengren

Box 585

201 25 MALMÖ
Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-05140038Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2020-05-13

HK

Provet ankom:

JordMatris:

2020-05-13

Utskriftsdatum: 2020-05-18

2020-05-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20ÅF04Ö2

Provtagningsplats: Bjuv

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts4.2Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts93Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts23Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

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

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts25Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.046Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts17Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts43Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts65Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

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-003v55



AR-20-SL-110549-01

EUSELI2-00756659

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-110428-01

EUSELI2-00756659

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Bjuv

ÅF-Infrastructure AB 

Henrik Kempengren

Box 585

201 25 MALMÖ
Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-05140033Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2020-05-13

HK

Provet ankom:

JordMatris:

2020-05-13

Utskriftsdatum: 2020-05-18

2020-05-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20ÅF04S1

Provtagningsplats: Bjuv

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts5.9Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts100Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts27Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

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

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts27Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.041Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts19Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts43Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts69Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

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-003v55



AR-20-SL-110428-01

EUSELI2-00756659

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-110077-01

EUSELI2-00756659

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Bjuv

ÅF-Infrastructure AB 

Henrik Kempengren

Box 585

201 25 MALMÖ
Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-05140034Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2020-05-13

HK

Provet ankom:

JordMatris:

2020-05-13

Utskriftsdatum: 2020-05-18

2020-05-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20ÅF04S2

Provtagningsplats: Bjuv

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts5.8Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts100Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts25Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

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

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts29Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.047Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts20Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts45Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts77Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

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-003v55



AR-20-SL-110077-01

EUSELI2-00756659

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-110429-01

EUSELI2-00756659

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Bjuv

ÅF-Infrastructure AB 

Henrik Kempengren

Box 585

201 25 MALMÖ
Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-05140035Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2020-05-13

HK

Provet ankom:

JordMatris:

2020-05-13

Utskriftsdatum: 2020-05-18

2020-05-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20ÅF04V1

Provtagningsplats: Bjuv

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts5.5Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts110Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts25Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

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

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts29Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.050Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts20Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts45Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts77Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

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-003v55



AR-20-SL-110429-01

EUSELI2-00756659

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-110397-01

EUSELI2-00756659

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Bjuv

ÅF-Infrastructure AB 

Henrik Kempengren

Box 585

201 25 MALMÖ
Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-05140036Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2020-05-13

HK

Provet ankom:

JordMatris:

2020-05-13

Utskriftsdatum: 2020-05-18

2020-05-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20ÅF04V2

Provtagningsplats: Bjuv

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%80.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts3.9Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts92Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts21Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

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

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts17Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts26Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.049Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts18Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts42Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts67Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

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-003v55



AR-20-SL-110397-01

EUSELI2-00756659

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-110414-01

EUSELI2-00756659

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Bjuv

ÅF-Infrastructure AB 

Henrik Kempengren

Box 585

201 25 MALMÖ
Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-05140039Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,3-0,5

2020-05-13

HK

Provet ankom:

JordMatris:

2020-05-13

Utskriftsdatum: 2020-05-18

2020-05-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20ÅF05N

Provtagningsplats: Bjuv

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%78.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

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

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

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

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

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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-003v55



AR-20-SL-110414-01

EUSELI2-00756659

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.6Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts63Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

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

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.8Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts30Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.022Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts18Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts33Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts46Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-110545-01

EUSELI2-00756659

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Bjuv

ÅF-Infrastructure AB 

Henrik Kempengren

Box 585

201 25 MALMÖ
Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-05140042Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,3-0,5

2020-05-13

HK

Provet ankom:

JordMatris:

2020-05-13

Utskriftsdatum: 2020-05-18

2020-05-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20ÅF05Ö

Provtagningsplats: Bjuv

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%75.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

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

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

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

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

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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-003v55



AR-20-SL-110545-01

EUSELI2-00756659

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts5.4Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts100Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts19Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

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

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts21Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts41Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.031Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts25Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts42Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts64Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-110425-01

EUSELI2-00756659

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Bjuv

ÅF-Infrastructure AB 

Henrik Kempengren

Box 585

201 25 MALMÖ
Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-05140041Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,3-0,5

2020-05-13

HK

Provet ankom:

JordMatris:

2020-05-13

Utskriftsdatum: 2020-05-18

2020-05-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20ÅF05V

Provtagningsplats: Bjuv

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%75.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

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

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

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

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

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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-003v55



AR-20-SL-110425-01

EUSELI2-00756659

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts8.8Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts98Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

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

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts22Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts34Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.028Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts48Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts34Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts64Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-110078-01

EUSELI2-00756659

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Bjuv

ÅF-Infrastructure AB 

Henrik Kempengren

Box 585

201 25 MALMÖ
Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-05140040Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,3-0,5

2020-05-13

HK

Provet ankom:

JordMatris:

2020-05-13

Utskriftsdatum: 2020-05-18

2020-05-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20ÅF05S

Provtagningsplats: Bjuv

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%81.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 19Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 19Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 23Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts40Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

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

mg/kg Ts< 3.7Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 1.9Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 1.9Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 1.9Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.13Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.13Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.13Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.13Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.13Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.13Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.13Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

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-003v55



AR-20-SL-110078-01

EUSELI2-00756659

mg/kg Ts< 0.13Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.13Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.13Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.13Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.13Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.13Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.13Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.13Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.33Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.46Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.39Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.59Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.98Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts6.4Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts77Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

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

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10.0Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts33Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.026Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts18Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts40Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts67Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för alifater, aromater samt PAH pga svår provmatris.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-110427-01

EUSELI2-00756659

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Bjuv

ÅF-Infrastructure AB 

Henrik Kempengren

Box 585

201 25 MALMÖ
Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-05140044Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,3-0,5

2020-05-13

HK

Provet ankom:

JordMatris:

2020-05-13

Utskriftsdatum: 2020-05-18

2020-05-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20ÅF05NV

Provtagningsplats: Bjuv

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%77.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

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

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

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

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

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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-003v55



AR-20-SL-110427-01

EUSELI2-00756659

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts7.2Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts74Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

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

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.4Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.1Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts39Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.043Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts18Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts48Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts68Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-110714-01

EUSELI2-00756659

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Bjuv

ÅF-Infrastructure AB 

Henrik Kempengren

Box 585

201 25 MALMÖ
Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-05140043Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,3-0,5

2020-05-13

HK

Provet ankom:

JordMatris:

2020-05-13

Utskriftsdatum: 2020-05-18

2020-05-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20ÅF05SV

Provtagningsplats: Bjuv

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%80.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

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

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

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

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

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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-003v55



AR-20-SL-110714-01

EUSELI2-00756659

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts8.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts81Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts19Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

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

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts38Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.037Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts22Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts45Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts70Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-110079-01

EUSELI2-00756659

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Bjuv

ÅF-Infrastructure AB 

Henrik Kempengren

Box 585

201 25 MALMÖ
Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-05140045Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,3-0,5

2020-05-13

HK

Provet ankom:

JordMatris:

2020-05-13

Utskriftsdatum: 2020-05-18

2020-05-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20ÅF05NÖ

Provtagningsplats: Bjuv

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%76.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

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

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

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

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

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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-003v55



AR-20-SL-110079-01

EUSELI2-00756659

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts6.3Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts100Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts25Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

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

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts36Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts22Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts42Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.033Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts34Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts39Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts78Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-110079-02

EUSELI2-00756659

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Bjuv

ÅF-Infrastructure AB 
Henrik Kempengren
Box 585
201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-05140045Provnummer: Djup (m)
Provtagningsdatum
Provtagare

0,3-0,5
2020-05-13
HK

Provet ankom:

JordMatris:

2020-05-13

Utskriftsdatum: 2020-05-25

2020-05-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20ÅF05NÖ

Provtagningsplats: Bjuv

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%76.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

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

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

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

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

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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-003v55



AR-20-SL-110079-02

EUSELI2-00756659

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts6.3Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts100Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts25Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

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

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts35Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts22Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts42Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.033Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts34Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts39Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts78Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Kemisk kommentar

Omanalys utförd av Co. Dubbelprov omanalyserat och dessa visar på viss inhomogenitet map Co. Redovisat i denna rapportversion är 

ett meddelvärde av de tre utförda analyserna av Co.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Rapportkommentar:

Ersätter tidigare utskickad rapport med samma provnummer.

Orsak till ny rapport(AR-20-SL-110079-02): Omanalys av kobolt.

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v55



Lokaliseringsutredning 
- Selleberga nya stadsdel, 

Bjuvs kommun
2021-05-04



Bra bostäder och goda boendemiljöer som främjar 
samhällsutvecklingen är en grundläggande del i ett 
hållbart samhälle. Utveckling av bostadsbeståndet 
och att försörja efterfrågan är också ett kommu-
nalt ansvar att leva upp till. Idag finns en nationell 
bostadsbrist och efterfrågan på nya bostäder är 
stor, både nationellt så väl som i Bjuvs kommun. 
För att tillgodose behovet av bostäder i Bjuvs tätort 
krävs det både en förtätning inom tätorten och att 
viss tätortsnära odlingsmark tas i anspråk.

Bakgrund
Bjuvs kommun är i framtagande av nya detaljplaner 
på Sellebergaområdet i nordvästra delen av Bjuv. 
Syftet med detaljplanerna är att bygga en ny stads-
del med bostäder, centrumverksamheter, park- och 
naturområdet, förskolor och skola. 

Enligt 2kap. 2§ plan- och bygglagen ska plan-
läggning och prövningen i ärenden om lov eller 
förhandsbesked enligt denna lag syfta till att 
mark- och vattenområden används för det eller de 
ändamål som områdena är mest lämpade för med 
hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Före-
träde ska ges åt sådan användning som från allmän 
synpunkt medför en god hushållning. 

Marken inom Sellebergaområdet utgörs idag till 
största del, drygt 60 procent, av brukningsvärd 
jordbruksmark som skyddas enligt 3 kap. 4§ miljö-
balken. Med anledning av detta tar kommunen fram 
en lokaliseringsutredning för att utreda vilka platser 
som övervägs för tätortsutveckling och tydliggöra 

vilka avvägningar som görs. Syftet med lokalise-
ringsutredningen är att bedöma behovet och lämp-
ligheten av att exploatera jordbruksmark, motivera 
detta och undersöka om behovet kan tillgodoses, 
från allmän synpunkt på ett tillfredsställande sätt 
genom att annan mark tas i anspråk.

Översiktsplan 2006
Bjuvs kommuns översiktsplan antogs 2009-05-28 
i kommunfullmäktige med en planeringshorisont 
på 20 år. Översiktsplanen pekar ut ett antal ytor för 
bostadsutveckling med tillhörande mindre konse-
kvensbeskrivning samt ett antal utredningsområden 
som inte har konsekvensbeskrivits. Selleberga pekas 
ut som ett utredningsområde där markens framtida 
användning kan utvecklas för bostadsbebyggelse 
och rekreation. 

Vision 2030
Bjuvs kommuns vision om att bygga ett helt 
samhälle – både socialt och strukturellt –ska tydligt 
manifesteras i planeringen och gestaltningen av 
den fysiska miljön. Detta ska baseras på visionens 
fyra delar som utvecklas till att bli grunden och 
strukturen för ny bebyggelse. Dessa fyra delar är 
kraft i nyskapande, puls i tryggheten, jämlikhet i 
olikhet och nästa generation i fokus.

Bostadsförsörjningsprogram
Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostads-
försörjningsansvar ska varje kommun genom 
framtagande av riktlinjer planera för bostadsförsörj-
ningen i kommunen. Syftet med bostadsförsörj-
ningsprogrammet är konkretisera hur kommunen 
avser arbeta för att uppnå vision 2030. I korthet 
tillämpas programmet som en del av de övergri-
pande verktyg för planeringen att skapa förut-
sättningar för att alla i kommunen ska leva i goda 
bostäder och för att främja att ändamålsenliga 
åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och 
genomförs. 

Enligt bostadsförsörjningsprogrammet är kommu-
nens målsättning för befolkningsutveckling och 
bostadsbyggande:
• Befolkningen ska öka med minst en procent per 

år.
• Bostadsbyggandet i kommunen ska minst 

motsvara det behov som genereras av befolk-
ningsutvecklingsmålet.

Lokaliseringsutredning 
Selleberga nya stadsdel

o

Sellebergaområdets placering i Bjuv



Lokaliseringsutredning Selleberga nya stadsdel   2021-05-04

Väsentligt samhällsintresse
Det är upp till kommunerna själva ta ställning till 
vad som anses vara väsentligt samhällsintresse. 
Bostadsdepartementet beskrev i sin proposition 
1985:86 s.53 att Brukningsvärd jordbruksmark bör 
få tas i anspråk för bebyggelse och anläggningar 
endast om exploateringen tillgodoser väsentliga 
samhällsintressen som inte kan tillgodoses på ett 
från samhällets synpunkt tillfredsställande sätt på 
annan mark. Sådana samhällsintressen kan vara 
t. ex. bostadsförsörjningsbehovet, intresset av att 
kunna lokalisera bostäder och arbetsplatser nära 
varandra, att skapa väl fungerande och lämpliga 
tekniska försörjningssystem samt att säkerställa 
viktiga rekreationsintressen. Med stöd i detta anses 
bostadsförsörjning på rätt plats och med rätt förut-
sättningar vara ett väsentligt samhällsintresse. 

Förtätning är en viktig del av Bjuvs utvecklings-
strategi, men det innebär också att grönytor och 
rekreationsytor riskerar att tas i anspråk. Dessa 
bidrar bland annat till den gröna infrastrukturen och 
möjliggör för ekosystemtjänster och ökat välbe-
finnande i samhället. Med den utveckling Bjuvs 
kommun står inför krävs därför att viss tätortsnära 
odlingsmark tas i anspråk för bebyggelse. Enligt 
miljöbalkens 3 kap. 4§ får brukningsvärd jordbruk-
smark endast tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det behövs för att tillgo-
dose väsentliga samhällsintressen och detta behov 
inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk. Det är då viktigt att denna nya bebyggelse 
tar hänsyn till de ekologiska värdena i området och 
att området utvecklas på ett resurseffektivt sätt.

För att göra en sådan bedömning ska olika alterna-
tiva lokaliseringar pekas ut, beskrivas och slutligen 
vägas mot varandra för att kunna påvisa den mest 
lämpliga platsen.

Brukningsvärd jordbruksmark
Jordbruksmark är en viktig resurs för att säkra 
dagens och framtidens matproduktion, bevara 
kulturmiljöer, bidra till ekosystemtjänster och för 
att långsiktigt bibehålla den biologiska mångfalden. 
Jordbruksmarken är bunden av sin plats och kost-
sam att återskapa på andra platser. Den svenska 
jordbruksmarken har stora värden som bör bevaras 
för att kunna odla nu, men framför allt för framtida 
odlingsmöjligheter då det troligtvis kommer att blir 
en stor efterfrågan på mat på grund av kommande 
klimatförändringar.

I förarbetena till lagen om hushållning med natur-
resurser (prop. 1985/86:3 sid. 158) angavs att bruk-
ningsvärd jordbruksmark avsåg mark som med 
hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsätt-
ningar var lämpad för jordbruksproduktion. 

Det finns i dagsläget ingen generell klassificerings-
modell som kan dela in den svenska jordbruksmar-
ken i olika värdekategorier. Det gjordes en nationell 
klassificering under 1970-talet som var kopplad 
till markens produktiva avkastning. Modellen kan 
ändå ses ge en indikation kring vart det troligen är 
bättre och sämre förutsättningar för odling. Det 
går även att titta på faktorer som markens beskaf-
fenhet. Mäktigare jordar är generellt sett bördigare 
och mer lättarbetade och lämpar sig därmed bättre 
för odling, medan grunda jordar oftare använts till 
bete och slåtter. Ytterligare en faktor i bedömning 
av markens värde är arealen. För det konventio-
nella jordbruket ger de små odlingsmarkerna med 
begränsad framkomlighet av byggnader, grönstruk-
tur och befintliga vägar sämre förutsättningar för 
ett rationellt jordbruk. Resultatet kan då ge sämre 
ekonomisk avkastning till följd. 

Exploatering av mark genom bebyggelse är irre-
versibel och kan ha stor påverkan på omgivningen. 
Därför är det viktigt att exploateringen av jord-
bruksmark i första hand undviks och att alternativa 
lokaliseringar prövas. Går det inte att undvika, bör 
det planeras så att konsekvenserna minimeras och 
så att resterande mark kan fortsätta brukas. 

Området runt Bjuvs tätort utgörs genomgående av 
odlingsmark. Marken har klassning mellan 6-8 på 
en 10-gradig skala. Den mest bördiga marken enligt 
klassificeringen runt Bjuv ligger väster/ söder om 
väg 110 med en klassning på 8 av 10.



Intresseavvägning
Bjuv är kommunens centralort med tillgång till järn-
vägsstation och goda pendlingsmöjligheter. I Bjuvs 
kommun är Bjuv den tätort som har den största 
befolkningsutvecklingen och har stor efterfrågan av 
olika typer av bostäder och nya förskolor. 

För att peka ut platser i Bjuv har ett antal avgräns-
ningar gjorts. Kommunen har tittat på den nu 
gällande översiktsplanen, antagen 2009, och dess 
utpekade nya bostadsområden och utredningsom-
råden. I översiktsplanen framgår kommunens mål 
om en varierad ny bebyggelse i anslutning, som 
komplementering och som samverkar med befint-
lig bebyggelse. I översiktsplanen föreslås det ske 
genom ombyggnation och förtätning inom tätorten 
eller på områden i direkt anslutning till detaljpla-
nelagda områden. Men då översiktsplanens plane-
ringshorisont till viss del har passerat har områden 
även pekats ut som efter översiktsplanens tillkomst 
fått förändrade förutsättningarna i Bjuv.   

Inom ramen för förevarande skrift har kommunen 
gjort avvägningar med hänsyn till gällande över-
siktsplan samt att nya bostäder behöver prioriteras 
i tätorten Bjuv. Avgränsning har även skett utifrån 
närliggande platser i anslutning till tätorten med 
tillgänglighet till anslutande vägar. 

Bedömningskriterier
För att tydligt och sakligt kunna redovisa kommu-
nens ställningstaganden avseende den mest 
lämpliga lokaliseringen av en ny stadsdel, kommer 
varje lokalisering att bedömas och jämföras utifrån 
uppsatta bedömningskriterier. Kommunen har valt 
ett visst antal kategorier som alla utgör grundförut-
sättningar för kommande planläggning.

Översiktsplan
I översiktsplanen är ett antal områden utpekade för 
planerad bostadsbebyggelse och för utrednings-
område. Utredningsområdena kan vara av olika 
karaktär och beskrivs närmre under ett eget avsnitt 
nedan.

Kollektivtrafik
I enlighet med kommunens bostadsförsörjnings-
policy planeras det för att utveckla bebyggelse i 
kollektivtrafiknära lägen. Definitionen av kollek-
tivtrafiknära läge är upp till kommunen. Bjuvs 
kommun gör bedömningen att 1000m till järnvägs-
station och 500m till busshållplats är rimliga värden 
för att upplevas som kollektivtrafiknära. Ovanstå-
ende värden bygger på Regions Skånes Planera 
klimatsmart, 2015 om god tillgång till kollektivtrafik. 
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De utpekade områdenas placering i Bjuv, Sellebergaområdet i rött.
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Ytstorlek
Platsens exploateringsmöjligheter bedöms utifrån 
uppskattat ytbehov. Bland de utpekade områdenas 
är ytornas storlek varierande mellan ca 12 hektar 
upp till ca 54 hektar. Ytstorleken är en faktor som 
påverkar val av område, eftersom det kan påverka 
möjligheterna för variation inom området i sig. I 
enlighet med kommunens bostadsförsörjnings-
policy prioriteras utbyggnad som kompletterar 
kommunens befintliga utbud och skapar varierande 
boendemiljöer som passar olika skeenden i livet. 

Rådighet/Ägande 
Information om ytans rådighet är en faktor som 
spelar in, om det är kommunal mark eller om det är 
privatägd mark. Möjligheterna att utveckla områden 
är större när kommunen har rådighet över ytan och 
processerna kan vara något enklare. En faktor som 
påverkar är även om det finns befintliga verksamhe-
ter på platsen idag och hur fastighetsägaren ser på 
den framtida utvecklingen av sin fastighet. 

Täthet
I enlighet med kommunens bostadsförsörjningspo-
licy planeras det för en bebyggelseutveckling med 
högre täthet, högre exploatering och funktions-
blandning i stationsnära lägen. Med stationsnära 
läge, i denna skrift, avses område med god åtkomst 
till kollektivtrafiknod, en station för persontågstra-
fik och med möjliga byten mellan tåg och buss.  
Byggnation bör utformas tätare vid exploatering av 
jordbruksmark för att bättre hushålla med den mark 
som tas i anspråk. På så vis skapas ett effektivare 
markutnyttjande. Avvägningar görs för vilken täthet 
som är lämplig efter hur områdena är placerad i 
tätorten och vilken trolig efterfrågan det finns för 
att tätare strukturer med samhällsfunktioner som 
arbetsplatser, handel, service och tekniska funktio-
ner. En möjlighet till högre täthet gör området mer 
lämpligt för bostadsutveckling på jordbruksmark.

Tillgång till samhällsintressen och tekniska 
funktioner
Närhet till samhällsintressen och tekniska funktio-
ner är viktiga faktorer för att området ska anses vara 
av väsentligt samhällsintresse att exploatera. Områ-
dets täthet ska vara försvarbart utefter en efter-
frågan och de givna strukturerna för tätorten. Vid 
tätare byggnation ges större underlag för service 
och andra samhällsfunktioner.

Övriga påverkansfaktorer
Inom områdena finns många planeringsförut-
sättningar som måste tas hänsyn till och som kan 
försvåra möjligheten till bebyggelse på ett område. 
Dessa är bland annat strandskydd, skyfallskartering/
översvämningsrisker, terrängförhållande, förore-
ningar, möjligheten till infrastruktur som vägar och 
VA, fornlämningar, påverkan av riksintresse, buller, 
gruvgångar, påverkan på landskapsbild. Många av 
dessa faktorer är i sig själva inte avgörande för en 
möjlig utveckling men varje faktor påverkar och 
inverkar i processen inför vilka områden som är 
lämpliga för fortsatt utveckling.
 



Lokalisering Selleberga

Föreslaget område 
Fastighet: Del av Selleberga 17:1
Markägare: Bjuvs kommun
Läge: Centralt läge i nordöstra Bjuv
Yta: ca 34 ha
Kommentar: Utredningsområde där det enligt 
gällande översiktsplan står ”områdets framtida 
användning bör utredas med hänsyn till möjlighet 
att förlägga bostäder och rekreationsområden 
inom området”. Flertalet av nedan beskrivna styr-
kor och svagheter berörs i planprogram, planbe-
skrivning med tillhörande handlingar. 

+ Nära befintlig, blandad, bebyggelse
+ Nära kollektivtrafik (tåg & buss)
+ Nära natur- och rekreationsområde
+ Nära Bjuvs centrum
+ Nära skola och förskola
+ Bra anslutningar till gång och cykelvägar
+ Ytstorlek och läge möjliggör för varierad ny  
bebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelse
+ Möjlighet till hög täthet i stationsnära läge
+ Ägs av Bjuvs kommun
+ Tillgång till samhällsintressen och tekniska funk-
tioner

- Delvis jordbruksmark 
- Gränsar delvis till industriområde
- Delvis hög markfuktighet
- Lågpunkter och innestängda områden 
- Naturvärden (Generellt biotopskydd)
- Riksintresse för naturvård
- Punktvisa markföroreningar

.

1

Alternativ 1
Fastighet: Bjuv 22:1, Bjuv 10:4 & del av Bjuvstorp 
3:1
Markägare: Privat fastighetsägare, Bjuvs kommun
Läge: Centralt läge i nordöstra Bjuv
Yta: ca 32 ha
Kommentar: Området är ej utpekat i gällande 
översiktsplan som bostadsområde. 

+ Nära befintlig bebyggelse
+ Nära kollektivtrafik (tåg & buss)
+ Nära natur- och rekreationsområde
+ Nära Bjuvs centrum
+ Nära skola och förskola
+ Möjlighet till hög täthet i stationsnära läge
+ Tillgång till samhällsintressen och tekniska funk 
tioner

- Ej utpekat i ÖP
- Industrifastigheter och park/naturområde
- Ägs delvis ej av Bjuvs kommun
- Gränsar till järnväg (ev buller)
- Markföroreningar 
- Masshantering (markstabilitet bör utredas)
- Hushållsdeponi
- Lågpunkter och innestängda områden 
- Strandskyddsområde
- Naturvärden (Naturvårdsplan)
- Kulturvärden (Bevarandeplan)
- Riksintresse för naturvård
- Ytstorlek är bra men läget - barriäreffekt - 
möjliggör inte för varierad ny bebyggelse i anslut-
ning till befintlig bebyggelse

Alternativa lokaliseringar  

.
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Alternativa lokaliseringar  

Alternativ 2
Fastighet: Del av Bjuv 1:1 
Markägare: Privat fastighetsägare
Läge: Utkanten av sydöstra Bjuv
Yta: ca 27 ha
Kommentar: Området är ej utpekat i gällande 
översiktsplan som bostadsområde. 

+ Nära befintlig bebyggelse
+ Nära riksväg

- Ej utpekat i ÖP
- Jordbruksmark
- Ingen närhet till kollektivtrafik
- Ingen möjlighet till hög täthet i stationsnära läge
- Ingen närrekreation
- Ingen närhet till Bjuvs centrum
- Ägs ej av Bjuvs kommun
- Ytstorlek är bra men läget - barriäreffekt - 
möjliggör inte för varierad ny  bebyggelse i anslut-
ning till befintlig bebyggelse
- Gränsar till väg (ev. buller)
- Lågpunkter och innestängda områden 
- Markavvattning (resterande tätort ligger 
nedströms)
- Delvis hög markfuktighet
- Mindre del strandskyddsområde
- Naturvärden (Generellt biotopskydd)
- Möjliga fornlämningar
- Delvis inom området riskklass 2 för gruvras
- Ingen tillgång till samhällsintressen och tekniska 
funktioner

.
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.
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Alternativ 3
Fastighet: Brogårda 4:4 
Markägare: Privat fastighetsägare
Läge: Utanför nordvästra delen av Bjuv
Yta: ca 40 ha
Kommentar: Utredningsområde där det enligt 
gällande översiktsplan står ”Områdets framtida 
användning bör utredas med hänsyn till möjlighet 
att förlägga verksamheter inom området”.

+ Nära större riksvägar

- Jordbruksmark 
- Ingen tillgång till samhällsintressen och tekniska 
funktioner
- Ingen närhet till bostäder
- Ingen närhet till skola och förskola
- Ingen närhet till kollektivtrafik
- Ingen närrekreation
- Ingen möjlighet till hög täthet i stationsnära läge
- Ägs ej av Bjuvs kommun
- Ingen närhet till Bjuvs centrum
- Ytstorlek är bra men läget - barriäreffekt - 
möjliggör inte för varierad ny bebyggelse i anslut-
ning till befintlig bebyggelse
- Gränsar till vägar (ev. buller)
- Lågpunkter och innestängda områden 
- Hög markfuktighet
- Naturvärden (Generellt biotopskydd)
- Landskapsbildspåverkan
- Elledningar - luftledningar



Alternativ 4
Fastighet: Del av Bjuvstorp 9:13
Markägare: Bjuvs kommun
Läge: Utkanten av nordvästra Bjuv
Yta: ca 12 ha
Kommentar: Utredningsområde där det enligt 
gällande översiktsplan står ”Områdets framtida 
användning bör utredas med hänsyn till möjlig-
heter att förlägga bostäder och småindustri inom 
området”.

+ Nära befintlig, blandad, bebyggelse
+ Nära större riksvägar
+ Ägs av Bjuvs kommun
+ Tillgång till samhällsintressen och tekniska funk-
tioner

- Jordbruksmark 
- Ingen närhet till kollektivtrafik
- Ingen närhet till skola och förskola
- Ingen möjlighet till hög täthet i stationsnära läge
- Bra läge men ytstorlek möjliggör inte för varie-
rad ny  bebyggelse i anslutning till befintlig bebyg-
gelse
- Ingen närhet till Bjuvs centrum
- Gränsar till vägar (ev. buller)
- Lågpunkter och innestängda områden 
- Hög markfuktighet
- Delvis inom området riskklass 3 gruvras
- Naturvärden (Generellt biotopskydd)
- Detaljplanelagd som icke strörande verksamhet, 
kontor och upplag

4

Alternativ 5
Fastighet: Del av Brogårda 4:4 
Markägare: Privat fastighetsägare
Läge: Utkanten av norra delen av Bjuv
Yta: ca 32 ha
Kommentar: Området utgör en del av ett större 
område som är utpekat i gällande översiktsplan 
som bostadsområde. 

+ Nära befintlig bebyggelse
+ Nära riksvägar
+ Nära natur- och rekreationsområde

- Jordbruksmark
- Ingen möjlighet till hög täthet i stationsnära läge
- Ägs ej av Bjuvs kommun
- Begränsad närhet kollektivtafik (tåg & buss)
- Ingen närhet till skola och förskola
- Ingen närhet till Bjuvs centrum
- Gränsar till väg (ev. buller)
- Lågpunkter och innestängda områden 
- Delvis hög markfuktighet
- Naturvärden (Generellt biotopskydd)
- Ev. strandskyddsområde
- Ytstorlek är bra men läget möjliggör inte för 
varierad ny bebyggelse i anslutning till befintlig 
bebyggelse
- Ingen tillgång till samhällsintressen och tekniska 
funktioner

.
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Alternativ 6
Fastighet: Del av Brogårda 4:4, del av Bjuvs-
torp 9:13, Brogårda 4:16, Smeden 6, Smeden 
5, Smeden 4, Smeden 3, Smeden 2, Smeden 1, 
Bjuvstorp 9:180, Tibbarp 1:81
Markägare: Bjuvs kommun, privata fastighetsägare
Läge: Utkanten av norra delen av Bjuv
Yta: ca 24 ha
Kommentar: Delvis planlagd mark som industri. 
Området utgör delvis en del av ett större område 
som är utpekat i gällande översiktsplan som 
bostadsområde. 

+ Nära befintlig bebyggelse
+ Nära kollektivtrafik (tåg & buss)
+ Möjlighet till hög täthet i stationsnära läge
+ Nära natur- och rekreationsområde
+ Tillgång till samhällsintressen och tekniska funk-
tioner

- Delvis jordbruksmark 
- Ägs delvis ej av Bjuvs kommun
- Många mindre fastigheter (ev. komplext förfa-
rande för exploatering av bostäder) 
- Befintliga versamheter och befintliga bostäder
- Industrifastigheter med ny(re)investeringar som 
genomförts nyligen
- Lågpunkter och innestängda områden 
- Ömsom hög resp låg markfuktighet
- Naturvärden (Generellt biotopskydd)
- Fornlämningar och möjliga fornlämningar
- Ev. föroreningar i området

.

6

Alternativ 7
Fastighet: Del av Tibbarp 1:80
Markägare: Bjuvs kommun
Läge: Utkanten av norra delen av Bjuv
Yta: ca 16 ha
Kommentar: Området är utpekat i gällande över-
siktsplan som bostadsområde. 

+ Nära befintlig bebyggelse
+ Nära kollektivtrafik (buss)
+ Nära riksvägar
+ Nära natur- och rekreationsområde
+ Ägs av Bjuvs kommun
+ Tillgång till samhällsintressen och tekniska funk-
tioner
+ Nära skola och förskola
+ Bra anslutningar till gång och cykelvägar

- Jordbruksmark 
- Bra läge men ytstorlek möjliggör inte för varierad 
ny bebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelse
- Lågpunkter och innestängda områden 
- Ömsom högt resp lågt markfuktighetsindex
- Naturvärden (Generellt biotopskydd)
- Delvis inom området riskklass 2 för gruvras
- Ingen möjlighet till hög täthet i stationsnära läge

.

7



Alternativ 8
Fastighet: Del av Selleberga 17:1
Markägare: Bjuvs kommun
Läge: Nordöstra Bjuv
Yta: ca 54 ha
Kommentar: Utredningsområde där det enligt 
gällande översiktsplan står ”områdets framtida 
användning bör utredas med hänsyn till möjlighe-
ter att förlägga bostäder och rekreationsområden 
inom området”. 

+ Nära natur- och rekreationsområde
+ Ägs av Bjuvs kommun

- Ej i Jordbruksmark
- Delvis närhet till bostäder 
- Ingen närhet kollektivtafik 
- Ingen möjlighet till hög täthet i stationsnära läge
- Ingen tillgång till samhällsintressen och tekniska 
funktioner
- Naturvärden (Generellt biotopskydd)
- Fornlämningar och möjliga fornlämningar.
- Riksintresse för naturvård
- Ytstorlek är bra men läget möjliggör inte för 
varierad ny bebyggelse i anslutning till befintlig 
bebyggelse

.
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Alternativ 9
Fastighet: Del av Selleberga 17:5, Selleberga 1:63
Markägare: Privat fastighetsägare, Bjuvs kommun
Läge: Utkanten av sydöstra Bjuv
Yta: ca 37 ha
Kommentar: Området är delvis, i västra delen, 
utpekat i gällande översiktsplan som bostadsom-
råde och utredningsområde.  

+ Nära befintlig, blandad, bebyggelse
+ Nära kollektivtrafik (buss)
+ Nära natur- och rekreationsområde
+ Bra anslutningar till GC (relevant?)
+ Ytstorlek och läge möjliggör för varierad ny  
bebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelse
+ Tillgång till samhällsintressen och tekniska funk-
tioner

- Positivt planbesked för icke störande industri, 
planarbete pågår
- Jordbruksmark
- Gränsar delvis till industriområde
- Ingen möjlighet till hög täthet i stationsnära läge
- Lågpunkter och större innestängda områden  
- Hög markfuktighet
- Naturvärden (Generellt biotopskydd)
- Riksintresse för naturvård
- Kulturvärden (Bevarandeplan)
- Delvis inom området riskklass 2 för gruvras

.
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Nollalternativ

Samlad bedömning
I en sammanvägd bedömning anser kommunen, 
mot bakgrund i översiktsplanen, närhet till kollektiv-
trafik, ytstorlek, rådighet/ägande, täthet, tillgång till 
samhällsintressen och tekniska funktioner, etc. att 
det föreslagna området alltjämt bör ses bäst lämpat 
för att tillgodose kommunens samhällsintresse 
avseende bostadsförsörjning.  

Enligt kommunens bedömning grundat på ovan-
stående intresseavvägning och alternativredovis-
ning är föreslaget område del av Selleberga 17:1 det 
bäst lämpade området att ta i anspråk för tätortsut-
veckling. 

Sellebergaområdet har med sin direkta koppling till 
befintlig infrastruktur för både gång och cykel längs 
banvallen såväl som mot befintliga bostadsområde 
som gator, kollektivtrafik med busshållplatser längs 
södra storgatan 250 meter bort och järnvägsstatio-
nen 650 meter bort till fots god tillgång till utbyggd 
infrastruktur. Ett av Bjuvs två centrum ligger i slutet 
av Östergatan 250 meter sydväst om området med 
bland annat livsmedelsbutik, apotek, restaurang, 
café och frisör. Genom att etablera en ny varia-
tionsrik stadsdel med hög täthet i stationsnära läge 
och med fler centrala publika mötesplatser kan 
positiva synergier falla ut gällande Bjuvs centrum 
och då i linje med översiktsplanens mål om tätor-
tens centrumutveckling.   

Området kopplar till befintlig bebyggelse på tre håll 
med blandad täthet och med blandade användning 
av bostäder, skola och verksamheter. Selleberga-
området är idag ett splittrat jordbruksmarksområde 
med flera små olika ytor som brukas mellan verk-
samheter, trädridåer och avgränsad av vägar.

Självklart finns det flera faktorer som även påverkar 
området negativt så som punktvisa föroreningar, 
delvis markfuktighet, fornlämningar och riksintresse 
för naturvård. Dessa faktorer är lättare att påverka, ta 
hänsyn till eller åtgärda än befintliga förutsättningar 
för områdets placering i tätorten. Därmed blir dessa 
faktorer inte avgörande för att området ska kunna 
bedömas som lämpligt.

För att summera de övriga områdena så faller 
många av områden bort utifrån bedömningen att 
det är för långt till kollektivtrafik och att det inte 
ligger i anslutning till befintlig bebyggelse, närhet till 
samhällsintressen och rekreationsområden. Detta 
är viktiga parametrar för att hävda att jordbruksmark 
ska kunna tas i anspråk för väsentliga samhällsin-
tresse. För att titta vidare på de kvarvarande områ-
dena är det starkt försvårande omständigheter med 
stora föroreningar, befintligt pågående verksamhe-
ter i kombination med privatägda fastigheter och 
pågående planarbete och stora barriäreffekter som 
försvårar tillgängligheten.  

De ovan beskrivna förutsättningar för föreslaget 
område del av Selleberga 17:1 har inga andra områ-
den i Bjuvs tätort. Sellebergaområdet är ett utveck-
lingsområde som kräver förhållandevis få nya resur-
ser, påverkar naturmiljön minimalt och som ligger 
i ett utmärkt läge i förhållande till viktiga samhälls-
funktioner. Bedömningen är att markanvändningen 
ändras och att brukningsvärd jordbruksmark tas i 
anspråk för att tillgodose väsentliga samhällsintres-
sen i tätortsnära läge.

Kommunens ansvar enligt plan- och bygglagen 
2 kap. 3§ är att bland annat främja bostadsbebyg-
gelse. Detta med hänsyn till natur- och kulturvär-
den, miljö- och klimataspekter samt mellankom-
munala och regionala förhållanden. Bjuvs kommun 
har som mål att öka sitt bostadsbestånd med 1% 
per år och ser en stor efterfrågan på bostäder. 

Ett nollalternativ innebär att ingen jordbruksmark 
tas i anspråk och därmed är en tätortsutveckling är 
svår att främja. Det finns mindre ytor inom befintlig 
bebyggelse men inte tillräckligt för att bygga en 
ny stadsdel. Bjuvs tätort får därmed svårt att växa 
och skapa nya underlag för samhällsservice, verk-
samheter, vidareutvecklad kollektivtrafik samt ett 
varierat och bredare bostadsutbud. Ett nollalternativ 
motverkar således översiktsplanen samt även vision 
2030 och bostadsförsörjningsprogrammet. 
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1 Allmänt 
På uppdrag av Bjuvs kommun har ÅF Infrastructure AB utfört en översiktlig geoteknisk 
och miljöteknisk markundersökning för ett planområde i Bjuv, Skåne län.  

2 Ändamål 
Syftet med den geotekniska markundersökningen har varit att fastställa jordlagerföljd 
samt jordlagrens tekniska egenskaper. Syftet med den miljötekniska 
markundersökningen har varit att inför framtida markarbeten utreda 
föroreningssituationen inom undersökningsområdet. Resultatet från utförda 
undersökningar skall utgöra underlag för detaljplanearbete. Undersökningsområdet är 
en del av ett nytt exploateringsområde och skall planläggas för bl.a. bostäder, förskola 
och lokalgator.    
 
I föreliggande rapport redovisas resultat från utförda geotekniska fältundersökningar i 
form av ritningar och bilagor. Beskrivning av geotekniska förhållanden och 
rekommendationer redovisas i en separat rapport, Projekterings PM Geoteknik, 
Selleberga utredning 1, upprättad av ÅF Infrastructure AB med uppdragsnummer 
777356, daterad 2020-02-06. 

3 Objekt 
Undersökningsområdet är beläget i östra utkanten av Bjuv tätort, se figur 1 nedan. 
Markytan utgörs huvudsakligen av åkermark. Undersökningsområdet är relativt flackt. 
Uppmätt marknivå i undersökningspunkterna varierar mellan ca +22,0 och +25,0.    
 

 
 
Figur 1. Översiktskarta över aktuellt område. Ungefärligt undersökningsområde är 
markerat med röd heldragen linje. Karta från eniro.se. 
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4 Underlag för undersökningen 
Följande underlagsmaterial har använts i detta uppdrag: 

• Ledningsunderlag inhämtad från Ledningskollen.  
• Förslag till detaljplan, tillhandahållen av beställaren 
• Digital grundkarta, tillhandahållen av beställaren  
• Jordartskartan SGU 
• Jorddjupskartan SGU 
 

Tidigare utförda undersökningar: 
• Översiktlig geoteknisk undersökning, del av fastigheten Selleberga 17:1. 

Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik (MUR/GEO). Upprättad av ÅF 
Infrastructure AB med uppdragsnr 738173 och daterad 2017-07-14.  

• Översiktlig geoteknisk undersökning, del av fastigheten Selleberga 17:1. Teknisk 
PM Geoteknik. Upprättad av ÅF Infrastructure AB med uppdragsnr 738173 och 
daterad 2017-07-14.  

 
Relevanta resultat från tidigare utförd undersökning har inarbetats i denna rapport.  

 

5 Styrande dokument 
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.  
 
Tabell 1.  Planering och redovisning 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering SS-EN 1997-2 

Fältutförande 
Geoteknisk fälthandbok, SGF Rapport 1:2013 samt 
SS-EN-ISO 22475-1:2006 

Beteckningssystem 

SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 
(ev. Beteckningsblad Berg och Jord, översättningsnyckel från 
SGF:s beteckningssystem till beteckningar enligt SS-EN 
14688-1, SGF daterad 2016-11-01) 
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Tabell 2.   Fältundersökningar 

Undersökningsmetod Beteckning Standard eller annat styrande dokument 

CPT-sondering CPT 

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013. 
SGF Rapport 1:93, Rekommenderad standard 
för CPT-sondering 
SS-EN ISO 22476-1:2012 Geoteknisk 
undersökning och provning – Fältprovning – 
Del 1: Spetstrycksondering – elektrisk spets, 
CPT och CPTU 

Skruvprovtagning Skr 
Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 
samt  
SS-EN-ISO 22475-1 

Hydrogeologiska 
metoder GV SGI Information 11 Mätning av 

grundvattennivå och portryck 
 

6 Geoteknisk kategori 
Samtliga undersökningar är utförda i enlighet med geoteknisk kategori 2. 

7 Geotekniska fältundersökningar 

7.1 Utförda undersökningar 

Fältundersökningen utfördes i januari 2020 av fältgeotekniker Drago Jelisic, ÅF 
Infrastructure AB. Sammanlagt har 9 st undersökningspunkter utförts, se Tabell 3. 
Undersökningspunkterna benämns 20AF01-09.  
 
Tabell 3.  Utförda geotekniska fältundersökningar 

 

Samtliga jordprover har jordartsklassificerats okulärt i fält av fältgeotekniker.  
 
Protokoll för skruvprovtagning redovisas i Bilaga 1.  Resultat av CPT-sondering samt 
utvärdering redovisas i Bilaga 3. 

Metod Syfte Antal 
punkter 

CPT-sondering Bestämning av jordlagerföljd, jordlagrens fasthet och 
mäktighet, samt utvärdering av hållfasthetsegenskaper. 

5 

Skruvprovtagning Upptagning av störda jordprover. 9 

Hydrogeologiska 
metoder 

Mätning av grundvattennivå. 3 



Uppdragsnr: 777356  Selleberga utredning 1, Bjuv  7 (9) 
GNR: 19036  MUR  
    
    

 

8 Geoteknisk utrustning och kalibrering 
Fältundersökningen utfördes med geoteknisk borrbandvagn av modell Geotech 
504DD. CPT-sonderingen har utförts i enlighet med CPT-klass 2. CPT-spets med ID-nr 
4902, kalibrerad av Geotech 2019-09-03 har använts. Se Bilaga 2 för 
kalibreringsprotokoll. 

9 Geotekniska laboratorieundersökningar 
Inga geotekniska laboratorieundersökningar har utförts. 

10 Miljöprovtagning 
Miljöprovtagning har omfattat jordprovtagning i 9 provtagningspunkter (19AF01-
19AF09) och grundvattenprovtagning i tre etablerade grundvattenrör (19AF01, 19AF05 
och 19AF09). I tillhörande PM Miljö redovisas utförda miljötekniska undersökningar 
tillsammans med resultat, utvärderingar och rekommendationer.   

10.1 Jordprovtagning 

Jordprov uttogs genom skruvprovtagning med hjälp av en geoteknisk borrbandvagn 
ned till cirka 2 meter under markytan (m u my). Provtagning av jord genomfördes 
2020-01-21 av personal från AFRY. Borrledare var Drago Jelisic och provtagare Oliver 
Björnfors, båda från AFRY. Skruvborren rengjordes mekaniskt mellan 
provtagningspunkterna. Vid provtagning har 44 stycken jordprover uttagits från 9 olika 
provpunkter. Prover uttogs utefter jordartsskiftningar, dock som mest i intervaller om 
0,5 meter. (0-0,5 , 0,5-1,0 osv). Det ytligaste jorden uttogs på nivån 0,3 respektive 0,4 
meter då detta ansågs vara intervallet för matjorden. Fyllnadsjord och naturliga 
jordarter blandades ej i samma prov. Jordprov uttogs i av laboratorium tillhandahållna 
provkärl (diffusionstäta påsar). Prover förvarades mörkt i kylväskor under transport till 
laboratorium. Prov som inte skickas för analys förvaras kylda i tre månader av AFRY för 
att möjliggöra eventuella kompletterande analyser.  

10.2 Grundvattenprovtagning 

Totalt uttogs 3 stycken grundvattenprov i etablerade grundvattenrör (20AF01, 20AF05 
och 20AF09). Rören renspumpades i samband med etablering. Dock var det bara rör 
20ÅF01 som vid renspumpning hade vatten i röret. Grundvattenrören omsattes 7 
dagar efter etablering. På grund av dålig tillrinning till följd av täta jordarter (lera, 
lermorän) omsattes en rörvolym med vatten. Ytterligare 7 dagar senare lodades och 
provtogs grundvattenrören. Detta för att möjliggöra att grundvattennivåerna 
stabiliserats. Omsättning och provtagning utfördes med peristaltisk pump och 
plastslang. Grundvattenprov uttogs i provtagningskärl tillhandahållna från 
laboratorium. Prover förvarades mörkt och kylda under transport till laboratorium. 
Metallprover filtrerades i fält med 0,45 µg filter. 
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10.3 Miljötekniska laboratorieundersökningar 

Totalt analyserades 10 jordprov och tre grundvattenprov på laboratorium. I Tabell 4 
och 5 listas analyserade parametrar och antal analyser. Samtliga prov har analyserats 
på laboratoriet Eurofins Environment Testing Sweden AB (Eurofins). Analysrapporter 
från laboratorium redovisas i Bilaga 5.   
Tabell 4 Antalet analyserade jordprov och analyserade parametrar  

Antal analyserade jordprov 
10 Metaller, alifater, aromater, PAH, BTEX 
9 Screeninganalys avseende pesticider 

 
Tabell 5 Antalet analyserade grundvattenprov och analyserade parametrar 

Antal analyserade grundvattenprov 
3 Metaller, alifater, aromater, PAH, BTEX, pesticider 

 

11 Hydrogeologi 
Grundvattenrör har installerats i punkterna 20AF01, 20AF05 och 20AF09. 
Grundvattenrören benämns 20AF01GV, 20AF05GV och 20AF09GV. Nivåmätning av 
grundvattenytan i dessa rör har utförts vid två tillfällen. Resultat av 
grundvattenmätningar redovisas i tabell 4.  
  
I samband med skruvprovtagningar noterades inget fritt vatten i öppet borrhål. 
 
Grundvattenytans nivå kan förväntas variera med nederbördsförhållanden och årstid, 
och kan därmed stå både högre och lägre än vad som här angivits.  
 
Tabell 4. Utförda nivåmätningar av grundvattenytan samt resultat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grundvattenrör Datum för 
mätning 

Djup (m under 
markytan) 

Nivå 

20AF01 
2020-01-21 
2020-02-03 

Inget vatten 
1,9 

 
+20,2 

20AF05 2020-01-21 
2020-02-03 

1,6 
1,6 

+22,1 
+22,1 

20AF09 
2020-01-21 
2020-02-03 

Inget vatten 
0,13 (misstänkt påverkan 
av ytvatten, ej tillförlitligt) 

 
+23,3 
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12 Positionering 
Utsättning och inmätning av undersökningspunkter har utförts av ÅF Infrastructure AB 
med RTK-GPS. Följande koordinatsystem och höjdsystem gäller för projektet: 
 

• Koordinatsystem: SWEREF 99 13 30 
• Höjdsystem: RH 2000 

13 Härledda värden 
Härledda värden är utvärderade från genomförda CPT-sonderingar. Härledda värden 
redovisas i Bilaga 4.    

14 Avvikelser  
Funktionskontroll av grundvattenrören har ej utförts. Grundvattenrör 20AF09 
misstänks vara påverkat av ytvatten och nivåer uppmätta anses ej vara tillförlitliga.  

 
ÅF Infrastructure AB 
Samhällsbyggnad 
Geoteknik Syd 
Malmö     

 
 

Ludvig Ehlorsson                                                David Galbraith 



Provtagningsprotokoll
Störd provtagning

Ver. 1.0.2 (ALFA) ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,3
0,3 2,2
2,2 4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

1,0m

Prov nr Mtrl.   Typ

LeMn
Le 

- Mu

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1

-

777356 Selleberga utredning 1, Bjuv 20AF01

DJ Bandvagn-CGeotech 504DD BV10425

20-01-2020

Befintlig

82 mm

-

-
-
-

-

-
-

-
-

-

-

-
-

-
-

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-
-

-

Anmärkning Tjälf.  klass

Ja, se separat protokoll

Ps K Annat:

A B C

Statisk Dynamisk Rotation

Skr Sp

Ja, se separat protokoll

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

ÅF Infrastructure AB

Bilaga 1 s1 (12)



Provtagningsprotokoll
Störd provtagning

Ver. 1.0.2 (ALFA) ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,3
0,3 1,5
1,5 3,3
3,3 4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

Anmärkning Tjälf.  klass

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-
-

-

-

-
-

-
-

Befintlig

82 mm

-

-
-
-

-

-
-

-
-

-

777356 Selleberga utredning 1, Bjuv 20AF02

DJ Bandvagn-CGeotech 504DD BV10425

20-01-2020

LeMn
Le 

- Mu

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1

-

Le_Saf_

1,0m inget vatten

Prov nr Mtrl.   Typ

Ja, se separat protokoll

Ps K Annat:

A B C

Statisk Dynamisk Rotation

Skr Sp

Ja, se separat protokoll

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

ÅF Infrastructure AB

Bilaga 1 s2 (12)



Provtagningsprotokoll
Störd provtagning

Ver. 1.0.2 (ALFA) ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,3
0,3 2,0
2,0 4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

1,0m inget vatten

Prov nr Mtrl.   Typ

LeMn
Le 

- Mu

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1

-

777356 Selleberga utredning 1, Bjuv 20AF03

DJ Bandvagn-CGeotech 504DD BV10425

20-01-2020

Befintlig

82 mm

-

-
-
-

-

-
-

-
-

-

-

-
-

-
-

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-
-

-

Anmärkning Tjälf.  klass

Ja, se separat protokoll

Ps K Annat:

A B C

Statisk Dynamisk Rotation

Skr Sp

Ja, se separat protokoll

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

ÅF Infrastructure AB

Bilaga 1 s3 (12)



Provtagningsprotokoll
Störd provtagning

Ver. 1.0.2 (ALFA) ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,3
0,3 1,5
1,5 3,1
3,1 4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

siSaf

1,0m inget vatten

Prov nr Mtrl.   Typ

LeMn
Le 

- Mu

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1

-

777356 Selleberga utredning 1, Bjuv 20AF04

DJ Bandvagn-CGeotech 504DD BV10425

20-01-2020

Befintlig

82 mm

-

-
-
-

-

-
-

-
-

-

-

-
-

-
-

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-
-

-

Anmärkning Tjälf.  klass

Ja, se separat protokoll

Ps K Annat:

A B C

Statisk Dynamisk Rotation

Skr Sp

Ja, se separat protokoll

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

ÅF Infrastructure AB
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Provtagningsprotokoll
Störd provtagning

Ver. 1.0.2 (ALFA) ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,3
0,3 0,5
0,5 1,2
1,2 4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

Anmärkning Tjälf.  klass

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-
-

-

-

-
-

-
-

Befintlig

82 mm

-

-
-
-

-

-
-

-
-

-

777356 Selleberga utredning 1, Bjuv 20AF05

DJ Bandvagn-CGeotech 504DD BV10425

20-01-2020

F:aska
F:Mu,aska

- F:Mu

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1

-

Le

1,0m

Prov nr Mtrl.   Typ

Ja, se separat protokoll

Ps K Annat:

A B C

Statisk Dynamisk Rotation

Skr Sp

Ja, se separat protokoll

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

ÅF Infrastructure AB

Bilaga 1 s5 (12)



Provtagningsprotokoll
Störd provtagning

Ver. 1.0.2 (ALFA) ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,3
0,3 2,1
2,1 4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

1,0m inget vatten

Prov nr Mtrl.   Typ

LeMn
Le 

- Mu

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1

-

777356 Selleberga utredning 1, Bjuv 20AF06

DJ Bandvagn-CGeotech 504DD BV10425

20-01-2020

Befintlig

82 mm

-

-
-
-

-

-
-

-
-

-

-

-
-

-
-

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-
-

-

Anmärkning Tjälf.  klass

Ja, se separat protokoll

Ps K Annat:

A B C

Statisk Dynamisk Rotation

Skr Sp

Ja, se separat protokoll

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

ÅF Infrastructure AB
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Provtagningsprotokoll
Störd provtagning

Ver. 1.0.2 (ALFA) ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,3
0,3 1,5
1,5 4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

Anmärkning Tjälf.  klass

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-
-

-

-

-
-

-
-

Befintlig

82 mm

-

-
-
-

-

-
-

-
-

-

777356 Selleberga utredning 1, Bjuv 20AF07

DJ Bandvagn-CGeotech 504DD BV10425

20-01-2020

LeMn
Le 

- Mu

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1

-

1,0m inget vatten

Prov nr Mtrl.   Typ

Ja, se separat protokoll

Ps K Annat:

A B C

Statisk Dynamisk Rotation

Skr Sp

Ja, se separat protokoll

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

ÅF Infrastructure AB
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Provtagningsprotokoll
Störd provtagning

Ver. 1.0.2 (ALFA) ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,3
0,3 2,0
2,0 4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

Anmärkning Tjälf.  klass

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-
-

-

-

-
-

-
-

Befintlig

82 mm

-

-
-
-

-

-
-

-
-

-

777356 Selleberga utredning 1, Bjuv 20AF08

DJ Bandvagn-CGeotech 504DD BV10425

2020-01-20

LeMn
Le 

- Mu

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1

-

1,0m inget vatten

Prov nr Mtrl.   Typ

Ja, se separat protokoll

Ps K Annat:

A B C

Statisk Dynamisk Rotation

Skr Sp

Ja, se separat protokoll

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

ÅF Infrastructure AB
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Provtagningsprotokoll
Störd provtagning

Ver. 1.0.2 (ALFA) ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,3
0,3 2,0
2,0 4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

Anmärkning Tjälf.  klass

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-
-

-

-

-
-

-
-

Befintlig

82 mm

-

-
-
-

-

-
-

-
-

-

777356 Selleberga utredning 1, Bjuv 20AF09

DJ Bandvagn-CGeotech 504DD BV10425

20-01-2020

LeMn
Le 

- Mu

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1

-

1,0m

Prov nr Mtrl.   Typ

Ja, se separat protokoll

Ps K Annat:

A B C

Statisk Dynamisk Rotation

Skr Sp

Ja, se separat protokoll

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

ÅF Infrastructure AB
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Protokoll för grundvattenrör Bilaga nr.

Borrigg 504D Avvägd my (Z2) 22,09 Lock Ja Rör dia 50 mm

Utrustning Geotech Nivå rök (Z1) 23,19 Låst Nej Material PEH

Rör Benämning 20AF05GV Nivå spets (Z3) 18,09 Dexel Nej FilterLängd 3,10

Avvägd rök (Z1) Filter typ slitz

Datum Avläsning      m   

W1

Grundvattennivå         

m    WZ

Anmärkning Sign

2020-01-21 DJ

2020-02-03 2,97 20,22 OB

Datum Utfört av

Tid W1 Tid W1

1min

2min

4min

8min

A= 5,10 Total längd

B= 1,10 Rök över my

C= Rök under my

Skiss

Grön ruta fylls i i fält.

Röd ruta innehåller formler, skall ej röras.

Mörkgrön ruta, avvägd höjd. Prioriteras.

DJ

Urtappning

Kapning

Funktionskontroll Åtgärd

Uppfyllning

UPPDRAG UPPDRAGSNR.

BORRHÅL DATUM

20AF01

Selleberga utredning 1, Bjuv

INSTALLERAT AV

Spolning

Förlängning

777356

2020-01-20

Inget vatten

WZ

W1

A

B

C

+Z3

+Z1

+Z1

+Z2

GW_RÖR_20AF01.xlsx, GW rör

Bilaga 1 s10 (12)



Protokoll för grundvattenrör Bilaga nr.

Borrigg 504D Avvägd my (Z2) 22,55 Lock Ja Rör dia 50 mm

Utrustning Geotech Nivå rök (Z1) 23,65 Låst Nej Material PEH

Rör Benämning 20AF05GV Nivå spets (Z3) 19,55 Dexel Nej FilterLängd 3,10

Avvägd rök (Z1) Filter typ slitz

Datum Avläsning      m   

W1

Grundvattennivå         

m    WZ

Anmärkning Sign

2020-01-21 1,59 22,06 DJ

2020-02-03 1,56 22,09 OB

Datum Utfört av

Tid W1 Tid W1

1min

2min

4min

8min

A= 4,10 Total längd

B= 1,10 Rök över my

C= Rök under my

Skiss

Grön ruta fylls i i fält.

Röd ruta innehåller formler, skall ej röras.

Mörkgrön ruta, avvägd höjd. Prioriteras.

Spolning

Förlängning

777356

2020-01-20DJ

Urtappning

Kapning

Funktionskontroll Åtgärd

Uppfyllning

UPPDRAG UPPDRAGSNR.

BORRHÅL DATUM

20AF05

Selleberga utredning 1, Bjuv

INSTALLERAT AV

WZ

W1

A

B

C

+Z3

+Z1

+Z1

+Z2

GW_RÖR_20AF05.xlsx, GW rör
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Protokoll för grundvattenrör Bilaga nr.

Borrigg 504D Avvägd my (Z2) 23,42 Lock Ja Rör dia 50 mm

Utrustning Geotech Nivå rök (Z1) 24,52 Låst Nej Material PEH

Rör Benämning 20AF09GV Nivå spets (Z3) 19,42 Dexel Nej FilterLängd 3,10

Avvägd rök (Z1) Filter typ slitz

Datum Avläsning      m   

W1

Grundvattennivå         

m    WZ

Anmärkning Sign

2020-01-21 DJ

2020-02-03 1,23 23,29 OB

Datum Utfört av

Tid W1 Tid W1

1min

2min

4min

8min

A= 5,10 Total längd

B= 1,10 Rök över my

C= Rök under my

Skiss

Grön ruta fylls i i fält.

Röd ruta innehåller formler, skall ej röras.

Mörkgrön ruta, avvägd höjd. Prioriteras.

DJ

Urtappning

Kapning

Funktionskontroll Åtgärd

Uppfyllning

UPPDRAG UPPDRAGSNR.

BORRHÅL DATUM

20AF09

Selleberga utredning 1, Bjuv

INSTALLERAT AV

Spolning

Förlängning

777356

Ej tillförlitligt

2020-01-20

Inget vatten

WZ

W1

A

B

C

+Z3

+Z1

+Z1

+Z2

GW_RÖR_20AF09.xlsx, GW rör

Bilaga 1 s12 (12)
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

0 1 2 3 4 5 0 10 20 30 40 50 0 500
Portryck u, uo, u  (kPa)

0 2 4 6 8 0,0 0,1 0,2

Uo

Uo

Uo

Uo

U

U

U

U

U

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

0,00 m
0,00 m
3,68 m
1,60 m

Portrycksparameter Bq

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Selleberga utredning 1, Bjuv
777356
Selleberga, Bjuv
20AF03
2020-01-21

2020-01-30
W:\Geoteknik Syd -70212-\Geoarkiv Malmö\19036 Selleberga utredning 1\Conrad\20AF03.CPW

0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
22,20 m

Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Olja

Geotech 504
Sond nr 4902

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)

Bilaga 3 s1 (25)



0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

0 100 200 300
Friktionsvinkel  (o)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet fu  (kPa)
30 40 50Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
22,20 m
1,60 m
0,00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

0,00 m

Geotech 504
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Selleberga utredning 1, Bjuv
777356
Selleberga, Bjuv
20AF03
2020-01-21

2020-01-30W:\Geoteknik Syd -70212-\Geoarkiv Malmö\19036 Selleberga utredning 1\Conrad\20AF03.CPW

0 10 20 30 40 50 60 70
Modul  (MPa)

 Mu                  

 LeMn                

 Le                  

x
o
+

Svensk empiri
Lunne, överkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

0 100 200

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

L.E
200124

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

0 200 400 600
Effektivtryck  (kPa)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet fu  (kPa)
0 20 40 60 80 100 120 140Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
22,20 m
1,60 m
0,00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

0,00 m

Geotech 504
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Selleberga utredning 1, Bjuv
777356
Selleberga, Bjuv
20AF03
2020-01-21

2020-01-30W:\Geoteknik Syd -70212-\Geoarkiv Malmö\19036 Selleberga utredning 1\Conrad\20AF03.CPW

 Mu                  

 LeMn                

 Le                  

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

Utvärderare
Datum för utvärdering

L.E
200124

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Bilaga 3 s3 (25)



C P T - sondering

Selleberga utredning 1, Bjuv
777356

2020-01-30

0,00 m
0,00 m
3,68 m
1,60 m
my
22,20 m

Normal
Olja
D.J
Geotech 504

Djup  (m)

Selleberga, Bjuv

20AF03

2020-01-21

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4902
190903
0,853
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

1,60

Datum

 

239,40
223,60
-15,80

128,90
128,90

0,00

6,02
6,03
0,02

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
0,30
2,00

0,30
2,00
3,68

Densitet
(ton/m3)

1,60 Mu                  
LeMn                
Le                  

Jordart

Anmärkning

W:\Geoteknik Syd -70212-\Geoarkiv Malmö\19036 Selleberga utredning 1\Conrad\20AF03.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Klass 2Bedömd sonderingsklass

Bilaga 3 s4 (25)



C P T - sondering
Selleberga utredning 1, Bjuv
777356

2020-01-30

Selleberga, Bjuv
20AF03
2020-01-21

Projekt

W:\Geoteknik Syd -70212-\Geoarkiv Malmö\19036 Selleberga utredning 1\Conrad\20AF03.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40

Sida 1 av 1

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,57

Mu                  
Mu                  
LeMn                
LeMn                
LeMn                
LeMn                
LeMn                
LeMn                
LeMn                
LeMn                
LeMn                
Le                  
Le                  
Le                  
Le                  
Le                  
Le                  
Le                  
Le                  

Klassificering

HOC
0,0
1,3
4,7
7,8

11,1
14,4
17,9
21,4
24,9
28,4
32,0
35,5
38,9
42,3
45,6
49,0
52,3
55,8
59,2

vo

0,0
1,3
4,7
7,8

11,1
14,4
17,9
21,4
24,9
27,4
29,0
30,5
31,9
33,3
34,6
36,0
37,3
38,8
40,4

'vo 'c

244,7
272,2
373,4
462,4
854,6

1022,2
895,1
892,1
915,1

kPa kPa kPa

fu

kPat/m3



1,60
1,60
1,60
1,60
1,70
1,70
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,90
1,90

66,7
74,2

101,8
126,1
233,1
278,8
244,1
243,3
249,6

(171,8)
(151,9)
(118,2)
(106,8)
(121,9)
(117,0)
(128,0)
(116,1)

o

 OCR ID E MOC MNC

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

% MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

0 1 2 3 4 5 0 10 20 30 40 50 0 500
Portryck u, uo, u  (kPa)
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C P T - sondering

Selleberga utredning 1, Bjuv
777356

2020-01-30

0,00 m
0,00 m
3,68 m
1,60 m
my
23,23 m

Normal
Olja
D.J
Geotech 504

Djup  (m)

Selleberga, Bjuv

20AF04

2020-01-21

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4902
190903
0,853
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

1,60

Datum

 

234,10
229,50

-4,60

128,80
129,00

0,20

5,98
6,04
0,06

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
0,30
1,50
3,10

0,30
1,50
3,10
3,68

Densitet
(ton/m3)

1,60 Mu                  
LeMn                
Le                  
siSaf               

Jordart

Anmärkning

W:\Geoteknik Syd -70212-\Geoarkiv Malmö\19036 Selleberga utredning 1\Conrad\20AF04.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Klass 2Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Selleberga utredning 1, Bjuv
777356

2020-01-30

Selleberga, Bjuv
20AF04
2020-01-21

Projekt

W:\Geoteknik Syd -70212-\Geoarkiv Malmö\19036 Selleberga utredning 1\Conrad\20AF04.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,00
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Sida 1 av 1
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3,20
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3,57

Mu                  
Mu                  
LeMn                
LeMn                
LeMn                
LeMn                
LeMn                
LeMn                
LeMn                
Le                  
Le                  
Le                  
Le                  
Le                  
Le                  
Le                  
siSaf               
siSaf               
siSaf               

Klassificering
0,0
1,6
4,7
7,9

11,3
14,6
18,0
21,4
24,9
28,5
32,3
35,9
39,5
43,3
47,0
50,7
54,4
58,2
61,6

vo

0,0
1,6
4,7
7,9

11,3
14,6
18,0
21,4
24,9
27,5
29,3
30,9
32,5
34,3
36,0
37,7
39,4
41,2
42,8

'vo 'c

252,2
350,3
372,1
488,9
727,4
927,7

1261,1

kPa kPa kPa

fu

kPat/m3



1,60
1,60
1,60
1,70
1,70
1,70
1,70
1,80
1,80
1,90
1,90
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90

68,8
95,5

101,5
133,3
198,4
253,0
343,9

(278,7)
(239,7)
(193,4)
(184,4)
(197,5)
(172,7)
(170,4)

o



36,4
36,2
36,0

OCR ID E MOC MNC

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

%

47,5
46,4
44,8

12,6
12,4
12,0

15,9
15,6
15,1

12,7
12,5
12,1

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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C P T - sondering

Selleberga utredning 1, Bjuv
777356

2020-01-30

0,00 m
0,00 m
3,74 m
1,60 m
my
23,04 m

Normal
Olja
D.J
Geotech 504

Djup  (m)

Bjuv

20AF06

2020-01-21

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4902
190903
0,853
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

1,60

Datum

 

239,70
235,70

-4,00

128,90
129,10

0,20

6,02
6,04
0,02

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
0,30
2,10

0,30
2,10
3,74

Densitet
(ton/m3)

1,60 Mu                  
LeMn                
Le                  

Jordart

Anmärkning

W:\Geoteknik Syd -70212-\Geoarkiv Malmö\19036 Selleberga utredning 1\Conrad\20AF06.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Klass 2Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Selleberga utredning 1, Bjuv
777356

2020-01-30

Bjuv
20AF06
2020-01-21

Projekt

W:\Geoteknik Syd -70212-\Geoarkiv Malmö\19036 Selleberga utredning 1\Conrad\20AF06.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60

Sida 1 av 1

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,63

Mu                  
Mu                  
LeMn                
LeMn                
LeMn                
LeMn                
LeMn                
LeMn                
LeMn                
LeMn                
LeMn                
LeMn                
Le                  
Le                  
Le                  
Le                  
Le                  
Le                  
Le                  
Le                  

Klassificering

OC/Si
0,0
1,3
4,4
7,4

10,7
14,0
17,4
20,7
24,0
27,4
30,7
34,0
37,5
40,9
44,2
47,6
50,9
54,2
57,6
59,5

vo

0,0
1,3
4,4
7,4

10,7
14,0
17,4
20,7
24,0
26,4
27,7
29,0
30,5
31,9
33,2
34,6
35,9
37,2
38,6
39,3

'vo 'c

42,5
521,1
444,4
574,1
511,0
500,6
542,0
569,3
688,9
817,8

kPa kPa kPa

fu

kPat/m3



1,60
1,60
1,30
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,80
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70

11,6
142,1
121,2
156,6
139,4
136,5
147,8
155,3
187,9
223,0

(173,7)
(124,9)
(109,6)
(109,8)
(114,9)
(117,1)
(132,8)
(134,7)

o

 OCR ID E MOC MNC

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

% MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Utvärderare
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CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering

Selleberga utredning 1, Bjuv
777356

2020-01-30

0,00 m
0,00 m
3,72 m
1,60 m
my
22,91 m

Normal
Olja
D.J
Geotech 504

Djup  (m)

Selleberga, Bjuv

20AF07

2020-01-21

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4902
190903
0,853
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

1,60

Datum

 

244,40
226,80
-17,60

128,80
129,10

0,30

6,03
6,04
0,01

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
0,30
1,50

0,30
1,50
3,72

Densitet
(ton/m3)

1,60 Mu                  
LeMn                
Le                  

Jordart

Anmärkning

W:\Geoteknik Syd -70212-\Geoarkiv Malmö\19036 Selleberga utredning 1\Conrad\20AF07.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Klass 2Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Selleberga utredning 1, Bjuv
777356

2020-01-30

Selleberga, Bjuv
20AF07
2020-01-21

Projekt

W:\Geoteknik Syd -70212-\Geoarkiv Malmö\19036 Selleberga utredning 1\Conrad\20AF07.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40

Sida 1 av 1

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60

Mu                  
Mu                  
LeMn                
LeMn                
LeMn                
LeMn                
LeMn                
LeMn                
LeMn                
Le                  
Le                  
Le                  
Le                  
Le                  
Le                  
Le                  
Le                  
Le                  
Le                  

Klassificering

OC/Si
0,0
1,3
4,7
7,8

11,0
14,2
17,6
20,9
24,3
27,8
31,3
35,0
38,7
42,5
46,2
49,9
53,7
57,4
61,1

vo

0,0
1,3
4,7
7,8

11,0
14,2
17,6
20,9
24,3
26,8
28,3
30,0
31,7
33,5
35,2
36,9
38,7
40,4
42,1

'vo 'c

328,6
282,2
255,5
337,6
632,5
820,2

1248,6

kPa kPa kPa

fu

kPat/m3



1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,70
1,70
1,70
1,80
1,70
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90

89,6
77,0
69,7
92,1

172,5
223,7
340,5

(131,4)
(190,7)
(218,4)
(244,3)
(201,6)
(215,4)
(217,8)
(228,6)
(207,1)
(214,7)

o

 OCR ID E MOC MNC

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

% MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

0 1 2 3 4 5 0 10 20 30 40 50 0 500
Portryck u, uo, u  (kPa)

0 2 4 6 0,00 0,05

Uo

Uo

Uo

Uo

Uo

U

U

U

U

U

U

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

0,00 m
0,00 m
3,60 m
1,60 m

Portrycksparameter Bq

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Selleberga utredning 1, Bjuv
777356
Selleberga, Bjuv
20AF08
2020-01-21

2020-01-30
W:\Geoteknik Syd -70212-\Geoarkiv Malmö\19036 Selleberga utredning 1\Conrad\20AF08.CPW

0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
23,73 m

Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Olja

Geotech 504
Sond nr 4902

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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1,0
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2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

0 100 200 300
Friktionsvinkel  (o)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet fu  (kPa)
30 40 50Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
23,73 m
1,60 m
0,00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

0,00 m

Geotech 504
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Selleberga utredning 1, Bjuv
777356
Selleberga, Bjuv
20AF08
2020-01-21

2020-01-30W:\Geoteknik Syd -70212-\Geoarkiv Malmö\19036 Selleberga utredning 1\Conrad\20AF08.CPW

0 10 20 30 40 50 60 70
Modul  (MPa)

 Mu                  

 LeMn                

 Le                  

x
o
+

Svensk empiri
Lunne, överkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

0 100 200

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

L.E
200127

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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Effektivtryck  (kPa)

x

x

x
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x
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x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet fu  (kPa)
0 20 40 60 80 100 120 140Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
23,73 m
1,60 m
0,00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

0,00 m

Geotech 504
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Selleberga utredning 1, Bjuv
777356
Selleberga, Bjuv
20AF08
2020-01-21

2020-01-30W:\Geoteknik Syd -70212-\Geoarkiv Malmö\19036 Selleberga utredning 1\Conrad\20AF08.CPW

 Mu                  

 LeMn                

 Le                  

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

Utvärderare
Datum för utvärdering

L.E
200127

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering

Selleberga utredning 1, Bjuv
777356

2020-01-30

0,00 m
0,00 m
3,60 m
1,60 m
my
23,73 m

Normal
Olja
D.J
Geotech 504

Djup  (m)

Selleberga, Bjuv

20AF08

2020-01-21

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4902
190903
0,853
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

1,60

Datum

 

236,20
229,50

-6,70

129,00
129,10

0,10

6,00
6,03
0,03

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
0,30
2,00

0,30
2,00
3,60

Densitet
(ton/m3)

1,60 Mu                  
LeMn                
Le                  

Jordart

Anmärkning

W:\Geoteknik Syd -70212-\Geoarkiv Malmö\19036 Selleberga utredning 1\Conrad\20AF08.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Klass 2Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Selleberga utredning 1, Bjuv
777356

2020-01-30

Selleberga, Bjuv
20AF08
2020-01-21

Projekt

W:\Geoteknik Syd -70212-\Geoarkiv Malmö\19036 Selleberga utredning 1\Conrad\20AF08.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40

Sida 1 av 1

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,49

Mu                  
Mu                  
LeMn                
LeMn                
LeMn                
LeMn                
LeMn                
LeMn                
LeMn                
LeMn                
LeMn                
Le                  
Le                  
Le                  
Le                  
Le                  
Le                  
Le                  
Le                  

Klassificering

OC/Si
0,0
1,3
4,8
8,1

11,5
14,8
18,1
21,5
24,9
28,5
32,3
35,9
39,3
42,9
46,6
50,3
54,1
57,8
60,5

vo

0,0
1,3
4,8
8,1

11,5
14,8
18,1
21,5
24,9
27,5
29,3
30,9
32,3
33,9
35,6
37,3
39,1
40,8
42,0

'vo 'c

356,6
374,1
342,6
367,0
500,4
599,6
839,0
875,0
856,0

kPa kPa kPa

fu

kPat/m3



1,60
1,60
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,80
1,90
1,90
1,80
1,70
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90

97,2
102,0

93,4
100,1
136,5
163,5
228,8
238,6
233,5

(153,4)
(153,3)
(155,2)
(172,7)
(185,4)
(162,1)
(135,6)
(139,4)

o

 OCR ID E MOC MNC

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

% MPa MPa MPa
wLwL
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-015405-01

EUSELI2-00718940
Í%SQbÂÂ7mk/Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Selleberga 776935

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-01220208Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2020-01-20

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

JordMatris:

2020-01-21

Utskriftsdatum: 2020-01-24

2020-01-21Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19ÅF01

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%80.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts31Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

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

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

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

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

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

RestoljaOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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-003v51

Bilaga 5



AR-20-SL-015405-01

Í%SQbÂÂ7mk/Î

EUSELI2-00718940

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts6.2Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts77Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.60Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.6Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts37Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.14Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts19Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts45Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts72Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v51

Bilaga 5



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-015609-01

EUSELI2-00718940
Í%SQbÂÂ7o}zÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Selleberga 776935

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-01220209Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2020-01-20

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

JordMatris:

2020-01-21

Utskriftsdatum: 2020-01-24

2020-01-21Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19ÅF02

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%71.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

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

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

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

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

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.042Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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-003v51

Bilaga 5



AR-20-SL-015609-01

Í%SQbÂÂ7o}zÎ

EUSELI2-00718940

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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

mg/kg Ts0.035Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.031Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.11Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.13Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.12Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.17Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.29Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts5.5Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts89Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts25Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.62Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts39Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.10Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts22Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts50Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts80Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v51

Bilaga 5



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-015607-01

EUSELI2-00718940
Í%SQbÂÂ7o{hÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Selleberga 776935

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-01220210Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2020-01-20

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

JordMatris:

2020-01-21

Utskriftsdatum: 2020-01-24

2020-01-21Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19ÅF03

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%75.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

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

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

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

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

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.032Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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-003v51

Bilaga 5



AR-20-SL-015607-01

Í%SQbÂÂ7o{hÎ

EUSELI2-00718940

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.12Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.11Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.24Summa totala PAH16 a)

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

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts94Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts21Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.68Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.3Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts42Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.12Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts19Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts48Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts82Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v51

Bilaga 5



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-015413-01

EUSELI2-00718940
Í%SQbÂÂ7mswÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Selleberga 776935

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-01220211Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2020-01-20

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

JordMatris:

2020-01-21

Utskriftsdatum: 2020-01-24

2020-01-21Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19ÅF04

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%76.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts15Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

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

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

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

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

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

RestoljaOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.049Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.048Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.053Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.035Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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-003v51

Bilaga 5



AR-20-SL-015413-01

Í%SQbÂÂ7mswÎ

EUSELI2-00718940

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.037Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.11Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.097Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.041Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.27Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.36Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.32Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.36Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.68Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts5.5Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts110Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts26Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.62Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts17Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts17Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts33Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.057Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts22Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts47Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts76Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v51

Bilaga 5



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-015412-01

EUSELI2-00718940
Í%SQbÂÂ7mrnÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Selleberga 776935

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-01220212Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2020-01-20

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

JordMatris:

2020-01-21

Utskriftsdatum: 2020-01-24

2020-01-21Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19ÅF05

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%75.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts14Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

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

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

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

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

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.20Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.21Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.55Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.25Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.17Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.049Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

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

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-003v51

Bilaga 5



AR-20-SL-015412-01

Í%SQbÂÂ7mrnÎ

EUSELI2-00718940

mg/kg Ts0.042Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.17Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.042Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.49Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.39Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.18Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.072Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts1.1Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.6Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.4Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.4Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts2.8Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts6.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts140Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts58Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.59Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.7Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts31Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts33Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.15Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts30Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts49Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts140Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v51

Bilaga 5



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-015608-01

EUSELI2-00718940
Í%SQbÂÂ7o|qÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Selleberga 776935

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-01220213Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,3-0,5

2020-01-20

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

JordMatris:

2020-01-21

Utskriftsdatum: 2020-01-24

2020-01-21Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19ÅF05

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%57.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

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

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

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

mg/kg Ts0.73Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.98Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.31Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.32Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.3Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.44Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.24Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.070Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

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

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-003v51

Bilaga 5



AR-20-SL-015608-01

Í%SQbÂÂ7o|qÎ

EUSELI2-00718940

mg/kg Ts0.082Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.29Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.076Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.84Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.61Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts1.8Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.9Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.7Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts2.1Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts4.8Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts6.2Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts260Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts33Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.75Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.5Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts42Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts24Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.33Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts39Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts58Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts390Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v51

Bilaga 5



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-015411-01

EUSELI2-00718940
Í%SQbÂÂ7mqeÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Selleberga 776935

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-01220214Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2020-01-20

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

JordMatris:

2020-01-21

Utskriftsdatum: 2020-01-24

2020-01-21Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19ÅF06

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%76.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

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

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

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

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

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.059Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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-003v51

Bilaga 5



AR-20-SL-015411-01

Í%SQbÂÂ7mqeÎ

EUSELI2-00718940

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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

mg/kg Ts0.061Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.053Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.16Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.15Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.13Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.22Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.35Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts7.3Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts89Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts24Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.72Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts41Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.083Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts22Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts50Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts84Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v51

Bilaga 5



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-015406-01

EUSELI2-00718940
Í%SQbÂÂ7ml8Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Selleberga 776935

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-01220215Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2020-01-20

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

JordMatris:

2020-01-21

Utskriftsdatum: 2020-01-24

2020-01-21Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19ÅF07

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%75.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts11Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

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

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

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

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

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.039Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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-003v51

Bilaga 5



AR-20-SL-015406-01

Í%SQbÂÂ7ml8Î

EUSELI2-00718940

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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

mg/kg Ts0.031Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.091Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.13Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.11Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.15Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.27Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts5.2Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts99Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts23Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.57Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts39Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.086Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts23Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts48Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts83Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v51

Bilaga 5



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-015403-01

EUSELI2-00718940
Í%SQbÂÂ7miÈÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Selleberga 776935

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-01220216Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2020-01-20

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

JordMatris:

2020-01-21

Utskriftsdatum: 2020-01-24

2020-01-21Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19ÅF08

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%74.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

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

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

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

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

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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-003v51

Bilaga 5



AR-20-SL-015403-01

Í%SQbÂÂ7miÈÎ

EUSELI2-00718940

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts6.8Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts87Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts21Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.61Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts38Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.057Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts23Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts48Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts80Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v51

Bilaga 5



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-015400-01

EUSELI2-00718940
Í%SQbÂÂ7mfiÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Selleberga 776935

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-01220217Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,4

2020-01-20

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

JordMatris:

2020-01-21

Utskriftsdatum: 2020-01-24

2020-01-21Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19ÅF09

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%75.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

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

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

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

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

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.049Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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-003v51

Bilaga 5



AR-20-SL-015400-01

Í%SQbÂÂ7mfiÎ

EUSELI2-00718940

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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

mg/kg Ts0.046Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.037Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.13Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.14Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.12Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.19Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.31Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts4.7Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts68Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.55Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts32Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.023Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts27Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts37Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts60Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v51

Bilaga 5



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-023963-01

EUSELI2-00718940
Í%SQbÂÂ8o1?Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Selleberga 776935

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-01220199Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2020-01-20

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

JordMatris:

2020-01-21

Utskriftsdatum: 2020-02-04

2020-01-21Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19ÅF01

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%74.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts<0.15Abamectin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acephate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acetamiprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acibenzolar-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Aclonifen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Acrinathrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Aldrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aminocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aspon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine-desethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine-desisopropyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Azinphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Azinphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Azoxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Benalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bendiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<1.5Bentazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Bifenthrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Biphenyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bitertanol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Boscalid a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 8

Förklaringar

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

AR-003v51

Bilaga 5



AR-20-SL-023963-01

Í%SQbÂÂ8o1?Î

EUSELI2-00718940

mg/kg Ts<0.15Bromophos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Bromophos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Bromopropylate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bupirimate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Buprofezin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butocarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butocarboxim-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butoxycarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butralin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Cadusafos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Captafol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Captan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbaryl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbendazim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbofuran a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbophenothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbosulfan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carfentrazone-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chinomethionate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlorbromuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlordane, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlordane, gamma- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlordimeform a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorfenson a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlorfenvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Chlormephos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorobenzilate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chloropropylate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorothalonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpropham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Chlorthal-dimethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlozolinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clofentezine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clomazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clothianidin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Coumaphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyanazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyanofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyanophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyazofamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyfluthrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyfluthrin, beta- a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 8

Förklaringar

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

AR-003v51

Bilaga 5
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mg/kg Ts<0.15Cyhalothrin, lambda- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cypermethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyproconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Cyprodinil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDD, o,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDD, p,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDE, o,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDT,p,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Deltamethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl sulphoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Desmetryn a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dialifos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diazinon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dichlobenil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dichlofluanid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dichlorvos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dicloran a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<1.5Dicloranilin, 3,5- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dicofol, p,p a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dicrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dieldrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diethofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Difenoconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dimethoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dimethomorph a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dinoseb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dioxathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diphenamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Diphenylamine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Ditalimphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.60DNOC a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Endosulfan, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endosulfan, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endosulfansulfate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15EPN a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Epoxiconazole a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 3 av 8

Förklaringar

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

AR-003v51

Bilaga 5
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mg/kg Ts<0.15Esfenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethofumesate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethoprophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Etofenprox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Etrimfos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Famoxadone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenamifos-sulfon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenamifos-sulfoxid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenarimol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenazaquin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenbuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenchlorphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenhexamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenitrothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenoxycarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenpiclonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenpropathrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenpyroximate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenson a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fensulfothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-oxon-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenvalerat a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fluazifop-P-butyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flucythrinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fludioxonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flumetralin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fluquinconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flusilazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Folpet a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fonofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Formothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Furalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Furathiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Haloxyfop a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 4 av 8

Förklaringar

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

AR-003v51

Bilaga 5
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mg/kg Ts<0.030Haloxyfop-2-ethoxyethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Haloxyfop-R-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, delta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, gamma- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Heptachlor a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Heptachlorepoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Heptenophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Hexachlorobenzene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexaconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexazinone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexythiazox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hydroxycarbofuran, 3- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Imazalil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Imidacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Indoxacarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Iodofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Iprodione a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Iprovalicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isocarbofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isofenphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoprocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isopropalin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoproturon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoxaben a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Kresoxim-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Leptophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Linuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Malathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Malathion-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mecarbam a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mepanipyrim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mephosfolan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Metalaxyl (Sum) a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methabenzthiazuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methamidophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methidathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methomyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Methoxychlor a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Metribuzin a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 5 av 8

Förklaringar

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

AR-003v51

Bilaga 5
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mg/kg Ts<0.090Mevinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Monocrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Myclobutanil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Napropamide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Omethoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Oxadixyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Oxamyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Oxamyl oxime a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Paraoxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Paraoxon-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Parathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Parathion-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Penconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pencycuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pendimethalin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pentachloroaniline a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Pentachloroanisole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Pentachlorobenzene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Permethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phenmedipham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phenothrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phenthoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phenylphenol, 2- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phosalone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Phosmet a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phosmet-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phosphamidon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Piperonyl butoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pirimicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pirimiphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pirimiphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prochloraz a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Procymidone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Profenofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Promecarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propamocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propaquizafop a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Propargite a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propetamphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Propham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propiconazole a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 6 av 8

Förklaringar

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

AR-003v51
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mg/kg Ts<0.030Propoxur a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Propyzamide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prosulfocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prothiofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pymetrozine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pyraclofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyraclostrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyrazophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Pyridaben a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyridaphenthion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyrifenox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Pyrimethanil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyriproxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Quinalphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Quinoxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Quintozene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Quizalofop a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Simazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Spinosad a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Spiroxamine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Sulfentrazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Sulfotep a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tau-Fluvalinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15TCNB, 2,3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebufenozide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebufenpyrad a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Tecnazene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030TEPP a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tepraloxydim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-O-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-oxon-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbuthylazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbutryn a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Tetrachloroaniline, 2,3,5,6- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tetrachlorvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tetraconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Tetradifon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Tetrasul a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiabendazole a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 7 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.030Thiacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiamethoxam a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiodicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Thionazin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiophanate-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Tolclofos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Tolylfluanid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triadimefon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triadimenol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triazamate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Triazofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trichlorfon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Trichloronat a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Trichlorophenole, 2,4,6- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trifloxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Triflumizole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trimethacarb-2,3,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trimethacarb-3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Vinclozolin a)*In house metod (210)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977

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 8 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
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531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Selleberga 776935

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-01220200Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2020-01-20

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

JordMatris:

2020-01-21

Utskriftsdatum: 2020-02-04

2020-01-21Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19ÅF02

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%73.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts<0.15Abamectin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acephate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acetamiprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acibenzolar-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Aclonifen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Acrinathrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Aldrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aminocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aspon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine-desethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine-desisopropyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Azinphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Azinphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Azoxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Benalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bendiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<1.5Bentazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Bifenthrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Biphenyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bitertanol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Boscalid a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.15Bromophos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Bromophos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Bromopropylate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bupirimate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Buprofezin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butocarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butocarboxim-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butoxycarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butralin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Cadusafos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Captafol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Captan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbaryl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbendazim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbofuran a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbophenothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbosulfan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carfentrazone-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chinomethionate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlorbromuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlordane, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlordane, gamma- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlordimeform a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorfenson a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlorfenvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Chlormephos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorobenzilate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chloropropylate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorothalonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpropham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Chlorthal-dimethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlozolinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clofentezine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clomazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clothianidin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Coumaphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyanazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyanofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyanophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyazofamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyfluthrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyfluthrin, beta- a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.15Cyhalothrin, lambda- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cypermethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyproconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Cyprodinil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDD, o,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDD, p,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDE, o,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDT,p,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Deltamethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl sulphoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Desmetryn a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dialifos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diazinon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dichlobenil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dichlofluanid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dichlorvos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dicloran a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<1.5Dicloranilin, 3,5- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dicofol, p,p a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dicrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dieldrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diethofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Difenoconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dimethoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dimethomorph a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dinoseb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dioxathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diphenamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Diphenylamine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Ditalimphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.60DNOC a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Endosulfan, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endosulfan, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endosulfansulfate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15EPN a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Epoxiconazole a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 3 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.15Esfenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethofumesate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethoprophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Etofenprox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Etrimfos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Famoxadone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenamifos-sulfon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenamifos-sulfoxid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenarimol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenazaquin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenbuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenchlorphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenhexamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenitrothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenoxycarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenpiclonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenpropathrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenpyroximate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenson a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fensulfothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-oxon-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenvalerat a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fluazifop-P-butyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flucythrinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fludioxonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flumetralin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fluquinconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flusilazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Folpet a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fonofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Formothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Furalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Furathiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Haloxyfop a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 4 av 8
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mg/kg Ts<0.030Haloxyfop-2-ethoxyethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Haloxyfop-R-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, delta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, gamma- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Heptachlor a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Heptachlorepoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Heptenophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Hexachlorobenzene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexaconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexazinone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexythiazox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hydroxycarbofuran, 3- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Imazalil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Imidacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Indoxacarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Iodofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Iprodione a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Iprovalicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isocarbofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isofenphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoprocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isopropalin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoproturon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoxaben a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Kresoxim-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Leptophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Linuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Malathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Malathion-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mecarbam a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mepanipyrim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mephosfolan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Metalaxyl (Sum) a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methabenzthiazuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methamidophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methidathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methomyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Methoxychlor a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Metribuzin a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 5 av 8

Förklaringar
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mg/kg Ts<0.090Mevinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Monocrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Myclobutanil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Napropamide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Omethoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Oxadixyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Oxamyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Oxamyl oxime a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Paraoxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Paraoxon-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Parathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Parathion-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Penconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pencycuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pendimethalin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pentachloroaniline a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Pentachloroanisole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Pentachlorobenzene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Permethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phenmedipham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phenothrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phenthoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phenylphenol, 2- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phosalone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Phosmet a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phosmet-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phosphamidon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Piperonyl butoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pirimicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pirimiphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pirimiphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prochloraz a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Procymidone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Profenofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Promecarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propamocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propaquizafop a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Propargite a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propetamphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Propham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propiconazole a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 6 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.030Propoxur a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Propyzamide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prosulfocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prothiofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pymetrozine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pyraclofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyraclostrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyrazophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Pyridaben a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyridaphenthion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyrifenox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Pyrimethanil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyriproxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Quinalphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Quinoxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Quintozene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Quizalofop a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Simazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Spinosad a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Spiroxamine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Sulfentrazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Sulfotep a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tau-Fluvalinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15TCNB, 2,3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebufenozide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebufenpyrad a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Tecnazene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030TEPP a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tepraloxydim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-O-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-oxon-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbuthylazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbutryn a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Tetrachloroaniline, 2,3,5,6- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tetrachlorvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tetraconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Tetradifon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Tetrasul a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiabendazole a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 7 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.030Thiacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiamethoxam a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiodicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Thionazin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiophanate-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Tolclofos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Tolylfluanid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triadimefon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triadimenol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triazamate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Triazofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trichlorfon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Trichloronat a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Trichlorophenole, 2,4,6- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trifloxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Triflumizole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trimethacarb-2,3,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trimethacarb-3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Vinclozolin a)*In house metod (210)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977

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 8 av 8

Förklaringar

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

Uppdragsmärkn.

Selleberga 776935

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-01220201Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2020-01-20

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

JordMatris:

2020-01-21

Utskriftsdatum: 2020-02-04

2020-01-21Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19ÅF03

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%74.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts<0.15Abamectin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acephate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acetamiprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acibenzolar-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Aclonifen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Acrinathrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Aldrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aminocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aspon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine-desethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine-desisopropyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Azinphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Azinphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Azoxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Benalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bendiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<1.5Bentazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Bifenthrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Biphenyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bitertanol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Boscalid a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.15Bromophos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Bromophos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Bromopropylate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bupirimate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Buprofezin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butocarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butocarboxim-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butoxycarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butralin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Cadusafos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Captafol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Captan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbaryl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbendazim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbofuran a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbophenothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbosulfan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carfentrazone-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chinomethionate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlorbromuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlordane, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlordane, gamma- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlordimeform a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorfenson a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlorfenvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Chlormephos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorobenzilate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chloropropylate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorothalonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpropham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Chlorthal-dimethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlozolinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clofentezine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clomazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clothianidin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Coumaphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyanazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyanofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyanophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyazofamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyfluthrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyfluthrin, beta- a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.15Cyhalothrin, lambda- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cypermethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyproconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Cyprodinil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDD, o,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDD, p,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDE, o,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDT,p,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Deltamethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl sulphoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Desmetryn a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dialifos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diazinon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dichlobenil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dichlofluanid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dichlorvos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dicloran a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<1.5Dicloranilin, 3,5- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dicofol, p,p a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dicrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dieldrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diethofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Difenoconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dimethoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dimethomorph a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dinoseb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dioxathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diphenamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Diphenylamine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Ditalimphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.60DNOC a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Endosulfan, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endosulfan, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endosulfansulfate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15EPN a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Epoxiconazole a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 3 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.15Esfenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethofumesate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethoprophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Etofenprox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Etrimfos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Famoxadone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenamifos-sulfon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenamifos-sulfoxid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenarimol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenazaquin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenbuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenchlorphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenhexamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenitrothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenoxycarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenpiclonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenpropathrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenpyroximate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenson a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fensulfothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-oxon-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenvalerat a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fluazifop-P-butyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flucythrinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fludioxonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flumetralin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fluquinconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flusilazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Folpet a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fonofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Formothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Furalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Furathiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Haloxyfop a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 4 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.030Haloxyfop-2-ethoxyethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Haloxyfop-R-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, delta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, gamma- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Heptachlor a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Heptachlorepoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Heptenophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Hexachlorobenzene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexaconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexazinone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexythiazox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hydroxycarbofuran, 3- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Imazalil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Imidacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Indoxacarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Iodofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Iprodione a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Iprovalicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isocarbofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isofenphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoprocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isopropalin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoproturon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoxaben a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Kresoxim-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Leptophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Linuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Malathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Malathion-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mecarbam a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mepanipyrim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mephosfolan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Metalaxyl (Sum) a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methabenzthiazuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methamidophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methidathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methomyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Methoxychlor a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Metribuzin a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 5 av 8

Förklaringar

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

AR-003v51
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mg/kg Ts<0.090Mevinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Monocrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Myclobutanil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Napropamide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Omethoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Oxadixyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Oxamyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Oxamyl oxime a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Paraoxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Paraoxon-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Parathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Parathion-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Penconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pencycuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pendimethalin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pentachloroaniline a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Pentachloroanisole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Pentachlorobenzene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Permethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phenmedipham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phenothrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phenthoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phenylphenol, 2- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phosalone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Phosmet a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phosmet-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phosphamidon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Piperonyl butoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pirimicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pirimiphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pirimiphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prochloraz a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Procymidone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Profenofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Promecarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propamocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propaquizafop a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Propargite a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propetamphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Propham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propiconazole a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 6 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.030Propoxur a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Propyzamide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prosulfocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prothiofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pymetrozine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pyraclofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyraclostrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyrazophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Pyridaben a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyridaphenthion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyrifenox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Pyrimethanil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyriproxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Quinalphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Quinoxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Quintozene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Quizalofop a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Simazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Spinosad a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Spiroxamine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Sulfentrazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Sulfotep a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tau-Fluvalinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15TCNB, 2,3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebufenozide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebufenpyrad a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Tecnazene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030TEPP a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tepraloxydim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-O-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-oxon-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbuthylazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbutryn a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Tetrachloroaniline, 2,3,5,6- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tetrachlorvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tetraconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Tetradifon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Tetrasul a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiabendazole a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 7 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.030Thiacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiamethoxam a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiodicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Thionazin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiophanate-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Tolclofos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Tolylfluanid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triadimefon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triadimenol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triazamate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Triazofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trichlorfon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Trichloronat a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Trichlorophenole, 2,4,6- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trifloxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Triflumizole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trimethacarb-2,3,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trimethacarb-3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Vinclozolin a)*In house metod (210)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977

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 8 av 8

Förklaringar

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

Uppdragsmärkn.

Selleberga 776935

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-01220202Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2020-01-20

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

JordMatris:

2020-01-21

Utskriftsdatum: 2020-02-04

2020-01-21Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19ÅF04

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%75.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts<0.15Abamectin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acephate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acetamiprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acibenzolar-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Aclonifen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Acrinathrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Aldrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aminocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aspon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine-desethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine-desisopropyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Azinphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Azinphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Azoxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Benalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bendiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<1.5Bentazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Bifenthrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Biphenyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bitertanol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Boscalid a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.15Bromophos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Bromophos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Bromopropylate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bupirimate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Buprofezin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butocarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butocarboxim-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butoxycarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butralin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Cadusafos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Captafol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Captan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbaryl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbendazim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbofuran a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbophenothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbosulfan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carfentrazone-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chinomethionate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlorbromuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlordane, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlordane, gamma- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlordimeform a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorfenson a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlorfenvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Chlormephos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorobenzilate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chloropropylate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorothalonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpropham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Chlorthal-dimethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlozolinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clofentezine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clomazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clothianidin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Coumaphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyanazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyanofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyanophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyazofamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyfluthrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyfluthrin, beta- a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.15Cyhalothrin, lambda- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cypermethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyproconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Cyprodinil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDD, o,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDD, p,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDE, o,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDT,p,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Deltamethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl sulphoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Desmetryn a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dialifos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diazinon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dichlobenil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dichlofluanid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dichlorvos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dicloran a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<1.5Dicloranilin, 3,5- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dicofol, p,p a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dicrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dieldrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diethofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Difenoconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dimethoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dimethomorph a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dinoseb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dioxathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diphenamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Diphenylamine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Ditalimphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.60DNOC a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Endosulfan, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endosulfan, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endosulfansulfate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15EPN a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Epoxiconazole a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 3 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.15Esfenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethofumesate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethoprophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Etofenprox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Etrimfos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Famoxadone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenamifos-sulfon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenamifos-sulfoxid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenarimol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenazaquin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenbuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenchlorphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenhexamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenitrothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenoxycarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenpiclonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenpropathrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenpyroximate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenson a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fensulfothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-oxon-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenvalerat a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fluazifop-P-butyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flucythrinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fludioxonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flumetralin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fluquinconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flusilazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Folpet a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fonofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Formothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Furalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Furathiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Haloxyfop a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 4 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.030Haloxyfop-2-ethoxyethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Haloxyfop-R-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, delta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, gamma- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Heptachlor a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Heptachlorepoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Heptenophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Hexachlorobenzene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexaconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexazinone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexythiazox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hydroxycarbofuran, 3- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Imazalil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Imidacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Indoxacarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Iodofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Iprodione a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Iprovalicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isocarbofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isofenphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoprocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isopropalin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoproturon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoxaben a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Kresoxim-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Leptophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Linuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Malathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Malathion-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mecarbam a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mepanipyrim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mephosfolan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Metalaxyl (Sum) a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methabenzthiazuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methamidophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methidathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methomyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Methoxychlor a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Metribuzin a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 5 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.090Mevinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Monocrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Myclobutanil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Napropamide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Omethoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Oxadixyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Oxamyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Oxamyl oxime a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Paraoxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Paraoxon-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Parathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Parathion-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Penconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pencycuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pendimethalin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pentachloroaniline a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Pentachloroanisole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Pentachlorobenzene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Permethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phenmedipham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phenothrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phenthoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phenylphenol, 2- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phosalone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Phosmet a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phosmet-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phosphamidon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Piperonyl butoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pirimicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pirimiphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pirimiphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prochloraz a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Procymidone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Profenofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Promecarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propamocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propaquizafop a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Propargite a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propetamphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Propham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propiconazole a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 6 av 8

Förklaringar

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

AR-003v51

Bilaga 5



AR-20-SL-023966-01

Í%SQbÂÂ8o4ZÎ

EUSELI2-00718940

mg/kg Ts<0.030Propoxur a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Propyzamide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prosulfocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prothiofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pymetrozine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pyraclofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyraclostrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyrazophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Pyridaben a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyridaphenthion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyrifenox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Pyrimethanil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyriproxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Quinalphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Quinoxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Quintozene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Quizalofop a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Simazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Spinosad a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Spiroxamine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Sulfentrazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Sulfotep a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tau-Fluvalinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15TCNB, 2,3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebufenozide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebufenpyrad a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Tecnazene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030TEPP a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tepraloxydim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-O-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-oxon-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbuthylazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbutryn a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Tetrachloroaniline, 2,3,5,6- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tetrachlorvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tetraconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Tetradifon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Tetrasul a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiabendazole a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 7 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.030Thiacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiamethoxam a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiodicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Thionazin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiophanate-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Tolclofos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Tolylfluanid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triadimefon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triadimenol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triazamate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Triazofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trichlorfon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Trichloronat a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Trichlorophenole, 2,4,6- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trifloxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Triflumizole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trimethacarb-2,3,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trimethacarb-3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Vinclozolin a)*In house metod (210)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977

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 8 av 8

Förklaringar

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

Uppdragsmärkn.

Selleberga 776935

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-01220203Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2020-01-20

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

JordMatris:

2020-01-21

Utskriftsdatum: 2020-02-04

2020-01-21Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19ÅF05

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%74.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts<0.15Abamectin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acephate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acetamiprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acibenzolar-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Aclonifen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Acrinathrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Aldrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aminocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aspon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine-desethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine-desisopropyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Azinphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Azinphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Azoxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Benalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bendiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<1.5Bentazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Bifenthrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Biphenyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bitertanol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Boscalid a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 8

Förklaringar

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

AR-003v51

Bilaga 5



AR-20-SL-023967-01

Í%SQbÂÂ8o5cÎ

EUSELI2-00718940

mg/kg Ts<0.15Bromophos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Bromophos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Bromopropylate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bupirimate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Buprofezin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butocarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butocarboxim-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butoxycarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butralin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Cadusafos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Captafol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Captan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbaryl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbendazim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbofuran a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbophenothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbosulfan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carfentrazone-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chinomethionate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlorbromuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlordane, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlordane, gamma- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlordimeform a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorfenson a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlorfenvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Chlormephos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorobenzilate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chloropropylate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorothalonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpropham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Chlorthal-dimethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlozolinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clofentezine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clomazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clothianidin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Coumaphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyanazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyanofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyanophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyazofamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyfluthrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyfluthrin, beta- a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 8

Förklaringar

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

AR-003v51

Bilaga 5
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mg/kg Ts<0.15Cyhalothrin, lambda- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cypermethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyproconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Cyprodinil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDD, o,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDD, p,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDE, o,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDT,p,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Deltamethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl sulphoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Desmetryn a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dialifos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diazinon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dichlobenil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dichlofluanid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dichlorvos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dicloran a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<1.5Dicloranilin, 3,5- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dicofol, p,p a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dicrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dieldrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diethofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Difenoconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dimethoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dimethomorph a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dinoseb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dioxathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diphenamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Diphenylamine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Ditalimphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.60DNOC a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Endosulfan, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endosulfan, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endosulfansulfate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15EPN a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Epoxiconazole a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 3 av 8

Förklaringar

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

AR-003v51

Bilaga 5
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mg/kg Ts<0.15Esfenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethofumesate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethoprophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Etofenprox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Etrimfos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Famoxadone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenamifos-sulfon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenamifos-sulfoxid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenarimol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenazaquin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenbuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenchlorphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenhexamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenitrothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenoxycarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenpiclonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenpropathrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenpyroximate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenson a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fensulfothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-oxon-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenvalerat a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fluazifop-P-butyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flucythrinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fludioxonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flumetralin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fluquinconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flusilazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Folpet a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fonofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Formothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Furalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Furathiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Haloxyfop a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 4 av 8

Förklaringar

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

AR-003v51

Bilaga 5
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mg/kg Ts<0.030Haloxyfop-2-ethoxyethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Haloxyfop-R-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, delta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, gamma- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Heptachlor a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Heptachlorepoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Heptenophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Hexachlorobenzene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexaconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexazinone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexythiazox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hydroxycarbofuran, 3- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Imazalil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Imidacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Indoxacarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Iodofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Iprodione a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Iprovalicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isocarbofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isofenphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoprocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isopropalin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoproturon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoxaben a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Kresoxim-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Leptophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Linuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Malathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Malathion-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mecarbam a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mepanipyrim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mephosfolan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Metalaxyl (Sum) a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methabenzthiazuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methamidophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methidathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methomyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Methoxychlor a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Metribuzin a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 5 av 8

Förklaringar

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

AR-003v51
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mg/kg Ts<0.090Mevinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Monocrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Myclobutanil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Napropamide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Omethoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Oxadixyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Oxamyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Oxamyl oxime a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Paraoxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Paraoxon-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Parathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Parathion-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Penconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pencycuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pendimethalin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pentachloroaniline a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Pentachloroanisole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Pentachlorobenzene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Permethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phenmedipham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phenothrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phenthoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phenylphenol, 2- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phosalone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Phosmet a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phosmet-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phosphamidon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Piperonyl butoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pirimicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pirimiphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pirimiphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prochloraz a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Procymidone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Profenofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Promecarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propamocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propaquizafop a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Propargite a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propetamphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Propham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propiconazole a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 6 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.030Propoxur a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Propyzamide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prosulfocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prothiofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pymetrozine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pyraclofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyraclostrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyrazophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Pyridaben a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyridaphenthion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyrifenox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Pyrimethanil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyriproxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Quinalphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Quinoxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Quintozene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Quizalofop a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Simazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Spinosad a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Spiroxamine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Sulfentrazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Sulfotep a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tau-Fluvalinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15TCNB, 2,3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebufenozide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebufenpyrad a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Tecnazene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030TEPP a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tepraloxydim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-O-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-oxon-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbuthylazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbutryn a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Tetrachloroaniline, 2,3,5,6- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tetrachlorvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tetraconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Tetradifon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Tetrasul a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiabendazole a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 7 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.030Thiacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiamethoxam a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiodicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Thionazin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiophanate-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Tolclofos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Tolylfluanid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triadimefon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triadimenol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triazamate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Triazofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trichlorfon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Trichloronat a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Trichlorophenole, 2,4,6- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trifloxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Triflumizole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trimethacarb-2,3,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trimethacarb-3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Vinclozolin a)*In house metod (210)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977

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 8 av 8

Förklaringar

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

Uppdragsmärkn.

Selleberga 776935

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-01220204Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2020-01-20

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

JordMatris:

2020-01-21

Utskriftsdatum: 2020-02-04

2020-01-21Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19ÅF06

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%77.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts<0.15Abamectin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acephate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acetamiprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acibenzolar-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Aclonifen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Acrinathrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Aldrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aminocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aspon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine-desethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine-desisopropyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Azinphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Azinphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Azoxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Benalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bendiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<1.5Bentazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Bifenthrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Biphenyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bitertanol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Boscalid a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.15Bromophos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Bromophos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Bromopropylate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bupirimate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Buprofezin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butocarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butocarboxim-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butoxycarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butralin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Cadusafos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Captafol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Captan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbaryl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbendazim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbofuran a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbophenothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbosulfan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carfentrazone-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chinomethionate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlorbromuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlordane, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlordane, gamma- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlordimeform a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorfenson a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlorfenvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Chlormephos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorobenzilate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chloropropylate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorothalonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpropham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Chlorthal-dimethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlozolinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clofentezine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clomazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clothianidin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Coumaphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyanazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyanofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyanophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyazofamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyfluthrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyfluthrin, beta- a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.15Cyhalothrin, lambda- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cypermethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyproconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Cyprodinil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDD, o,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDD, p,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDE, o,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDT,p,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Deltamethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl sulphoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Desmetryn a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dialifos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diazinon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dichlobenil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dichlofluanid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dichlorvos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dicloran a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<1.5Dicloranilin, 3,5- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dicofol, p,p a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dicrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dieldrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diethofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Difenoconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dimethoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dimethomorph a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dinoseb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dioxathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diphenamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Diphenylamine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Ditalimphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.60DNOC a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Endosulfan, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endosulfan, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endosulfansulfate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15EPN a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Epoxiconazole a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 3 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.15Esfenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethofumesate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethoprophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Etofenprox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Etrimfos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Famoxadone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenamifos-sulfon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenamifos-sulfoxid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenarimol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenazaquin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenbuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenchlorphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenhexamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenitrothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenoxycarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenpiclonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenpropathrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenpyroximate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenson a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fensulfothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-oxon-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenvalerat a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fluazifop-P-butyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flucythrinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fludioxonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flumetralin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fluquinconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flusilazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Folpet a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fonofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Formothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Furalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Furathiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Haloxyfop a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 4 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.030Haloxyfop-2-ethoxyethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Haloxyfop-R-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, delta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, gamma- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Heptachlor a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Heptachlorepoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Heptenophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Hexachlorobenzene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexaconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexazinone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexythiazox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hydroxycarbofuran, 3- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Imazalil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Imidacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Indoxacarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Iodofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Iprodione a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Iprovalicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isocarbofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isofenphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoprocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isopropalin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoproturon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoxaben a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Kresoxim-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Leptophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Linuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Malathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Malathion-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mecarbam a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mepanipyrim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mephosfolan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Metalaxyl (Sum) a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methabenzthiazuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methamidophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methidathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methomyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Methoxychlor a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Metribuzin a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 5 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.090Mevinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Monocrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Myclobutanil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Napropamide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Omethoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Oxadixyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Oxamyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Oxamyl oxime a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Paraoxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Paraoxon-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Parathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Parathion-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Penconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pencycuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pendimethalin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pentachloroaniline a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Pentachloroanisole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Pentachlorobenzene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Permethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phenmedipham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phenothrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phenthoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phenylphenol, 2- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phosalone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Phosmet a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phosmet-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phosphamidon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Piperonyl butoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pirimicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pirimiphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pirimiphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prochloraz a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Procymidone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Profenofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Promecarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propamocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propaquizafop a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Propargite a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propetamphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Propham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propiconazole a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 6 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.030Propoxur a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Propyzamide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prosulfocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prothiofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pymetrozine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pyraclofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyraclostrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyrazophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Pyridaben a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyridaphenthion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyrifenox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Pyrimethanil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyriproxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Quinalphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Quinoxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Quintozene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Quizalofop a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Simazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Spinosad a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Spiroxamine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Sulfentrazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Sulfotep a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tau-Fluvalinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15TCNB, 2,3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebufenozide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebufenpyrad a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Tecnazene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030TEPP a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tepraloxydim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-O-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-oxon-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbuthylazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbutryn a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Tetrachloroaniline, 2,3,5,6- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tetrachlorvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tetraconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Tetradifon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Tetrasul a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiabendazole a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 7 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.030Thiacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiamethoxam a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiodicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Thionazin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiophanate-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Tolclofos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Tolylfluanid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triadimefon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triadimenol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triazamate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Triazofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trichlorfon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Trichloronat a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Trichlorophenole, 2,4,6- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trifloxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Triflumizole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trimethacarb-2,3,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trimethacarb-3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Vinclozolin a)*In house metod (210)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977

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 8 av 8

Förklaringar

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

Uppdragsmärkn.

Selleberga 776935

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-01220205Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2020-01-20

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

JordMatris:

2020-01-21

Utskriftsdatum: 2020-02-04

2020-01-21Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19ÅF07

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%75.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts<0.15Abamectin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acephate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acetamiprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acibenzolar-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Aclonifen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Acrinathrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Aldrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aminocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aspon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine-desethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine-desisopropyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Azinphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Azinphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Azoxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Benalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bendiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<1.5Bentazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Bifenthrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Biphenyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bitertanol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Boscalid a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.15Bromophos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Bromophos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Bromopropylate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bupirimate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Buprofezin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butocarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butocarboxim-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butoxycarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butralin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Cadusafos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Captafol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Captan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbaryl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbendazim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbofuran a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbophenothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbosulfan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carfentrazone-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chinomethionate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlorbromuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlordane, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlordane, gamma- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlordimeform a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorfenson a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlorfenvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Chlormephos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorobenzilate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chloropropylate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorothalonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpropham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Chlorthal-dimethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlozolinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clofentezine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clomazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clothianidin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Coumaphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyanazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyanofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyanophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyazofamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyfluthrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyfluthrin, beta- a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.15Cyhalothrin, lambda- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cypermethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyproconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Cyprodinil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDD, o,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDD, p,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDE, o,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDT,p,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Deltamethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl sulphoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Desmetryn a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dialifos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diazinon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dichlobenil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dichlofluanid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dichlorvos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dicloran a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<1.5Dicloranilin, 3,5- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dicofol, p,p a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dicrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dieldrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diethofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Difenoconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dimethoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dimethomorph a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dinoseb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dioxathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diphenamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Diphenylamine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Ditalimphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.60DNOC a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Endosulfan, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endosulfan, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endosulfansulfate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15EPN a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Epoxiconazole a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 3 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.15Esfenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethofumesate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethoprophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Etofenprox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Etrimfos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Famoxadone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenamifos-sulfon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenamifos-sulfoxid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenarimol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenazaquin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenbuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenchlorphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenhexamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenitrothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenoxycarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenpiclonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenpropathrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenpyroximate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenson a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fensulfothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-oxon-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenvalerat a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fluazifop-P-butyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flucythrinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fludioxonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flumetralin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fluquinconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flusilazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Folpet a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fonofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Formothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Furalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Furathiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Haloxyfop a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 4 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.030Haloxyfop-2-ethoxyethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Haloxyfop-R-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, delta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, gamma- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Heptachlor a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Heptachlorepoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Heptenophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Hexachlorobenzene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexaconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexazinone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexythiazox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hydroxycarbofuran, 3- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Imazalil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Imidacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Indoxacarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Iodofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Iprodione a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Iprovalicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isocarbofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isofenphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoprocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isopropalin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoproturon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoxaben a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Kresoxim-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Leptophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Linuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Malathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Malathion-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mecarbam a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mepanipyrim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mephosfolan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Metalaxyl (Sum) a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methabenzthiazuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methamidophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methidathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methomyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Methoxychlor a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Metribuzin a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 5 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.090Mevinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Monocrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Myclobutanil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Napropamide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Omethoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Oxadixyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Oxamyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Oxamyl oxime a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Paraoxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Paraoxon-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Parathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Parathion-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Penconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pencycuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pendimethalin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pentachloroaniline a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Pentachloroanisole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Pentachlorobenzene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Permethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phenmedipham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phenothrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phenthoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phenylphenol, 2- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phosalone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Phosmet a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phosmet-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phosphamidon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Piperonyl butoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pirimicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pirimiphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pirimiphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prochloraz a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Procymidone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Profenofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Promecarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propamocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propaquizafop a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Propargite a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propetamphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Propham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propiconazole a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 6 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.030Propoxur a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Propyzamide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prosulfocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prothiofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pymetrozine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pyraclofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyraclostrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyrazophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Pyridaben a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyridaphenthion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyrifenox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Pyrimethanil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyriproxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Quinalphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Quinoxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Quintozene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Quizalofop a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Simazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Spinosad a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Spiroxamine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Sulfentrazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Sulfotep a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tau-Fluvalinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15TCNB, 2,3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebufenozide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebufenpyrad a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Tecnazene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030TEPP a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tepraloxydim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-O-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-oxon-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbuthylazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbutryn a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Tetrachloroaniline, 2,3,5,6- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tetrachlorvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tetraconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Tetradifon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Tetrasul a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiabendazole a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 7 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.030Thiacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiamethoxam a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiodicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Thionazin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiophanate-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Tolclofos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Tolylfluanid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triadimefon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triadimenol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triazamate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Triazofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trichlorfon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Trichloronat a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Trichlorophenole, 2,4,6- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trifloxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Triflumizole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trimethacarb-2,3,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trimethacarb-3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Vinclozolin a)*In house metod (210)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977

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 8 av 8

Förklaringar

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

Uppdragsmärkn.

Selleberga 776935

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-01220206Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2020-01-20

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

JordMatris:

2020-01-21

Utskriftsdatum: 2020-02-04

2020-01-21Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19ÅF08

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%74.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts<0.15Abamectin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acephate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acetamiprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acibenzolar-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Aclonifen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Acrinathrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Aldrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aminocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aspon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine-desethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine-desisopropyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Azinphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Azinphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Azoxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Benalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bendiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<1.5Bentazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Bifenthrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Biphenyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bitertanol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Boscalid a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.15Bromophos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Bromophos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Bromopropylate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bupirimate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Buprofezin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butocarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butocarboxim-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butoxycarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butralin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Cadusafos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Captafol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Captan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbaryl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbendazim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbofuran a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbophenothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbosulfan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carfentrazone-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chinomethionate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlorbromuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlordane, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlordane, gamma- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlordimeform a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorfenson a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlorfenvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Chlormephos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorobenzilate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chloropropylate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorothalonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpropham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Chlorthal-dimethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlozolinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clofentezine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clomazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clothianidin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Coumaphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyanazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyanofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyanophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyazofamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyfluthrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyfluthrin, beta- a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 8

Förklaringar

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

AR-003v51

Bilaga 5
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mg/kg Ts<0.15Cyhalothrin, lambda- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cypermethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyproconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Cyprodinil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDD, o,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDD, p,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDE, o,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDT,p,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Deltamethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl sulphoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Desmetryn a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dialifos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diazinon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dichlobenil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dichlofluanid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dichlorvos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dicloran a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<1.5Dicloranilin, 3,5- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dicofol, p,p a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dicrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dieldrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diethofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Difenoconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dimethoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dimethomorph a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dinoseb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dioxathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diphenamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Diphenylamine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Ditalimphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.60DNOC a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Endosulfan, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endosulfan, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endosulfansulfate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15EPN a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Epoxiconazole a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 3 av 8

Förklaringar

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

AR-003v51

Bilaga 5
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mg/kg Ts<0.15Esfenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethofumesate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethoprophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Etofenprox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Etrimfos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Famoxadone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenamifos-sulfon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenamifos-sulfoxid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenarimol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenazaquin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenbuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenchlorphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenhexamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenitrothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenoxycarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenpiclonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenpropathrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenpyroximate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenson a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fensulfothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-oxon-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenvalerat a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fluazifop-P-butyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flucythrinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fludioxonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flumetralin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fluquinconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flusilazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Folpet a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fonofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Formothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Furalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Furathiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Haloxyfop a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 4 av 8

Förklaringar

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

AR-003v51
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mg/kg Ts<0.030Haloxyfop-2-ethoxyethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Haloxyfop-R-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, delta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, gamma- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Heptachlor a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Heptachlorepoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Heptenophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Hexachlorobenzene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexaconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexazinone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexythiazox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hydroxycarbofuran, 3- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Imazalil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Imidacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Indoxacarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Iodofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Iprodione a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Iprovalicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isocarbofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isofenphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoprocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isopropalin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoproturon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoxaben a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Kresoxim-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Leptophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Linuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Malathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Malathion-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mecarbam a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mepanipyrim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mephosfolan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Metalaxyl (Sum) a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methabenzthiazuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methamidophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methidathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methomyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Methoxychlor a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Metribuzin a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 5 av 8

Förklaringar

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

AR-003v51
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mg/kg Ts<0.090Mevinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Monocrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Myclobutanil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Napropamide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Omethoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Oxadixyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Oxamyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Oxamyl oxime a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Paraoxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Paraoxon-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Parathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Parathion-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Penconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pencycuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pendimethalin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pentachloroaniline a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Pentachloroanisole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Pentachlorobenzene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Permethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phenmedipham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phenothrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phenthoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phenylphenol, 2- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phosalone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Phosmet a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phosmet-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phosphamidon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Piperonyl butoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pirimicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pirimiphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pirimiphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prochloraz a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Procymidone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Profenofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Promecarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propamocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propaquizafop a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Propargite a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propetamphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Propham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propiconazole a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 6 av 8

Förklaringar

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

AR-003v51
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mg/kg Ts<0.030Propoxur a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Propyzamide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prosulfocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prothiofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pymetrozine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pyraclofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyraclostrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyrazophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Pyridaben a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyridaphenthion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyrifenox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Pyrimethanil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyriproxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Quinalphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Quinoxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Quintozene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Quizalofop a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Simazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Spinosad a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Spiroxamine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Sulfentrazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Sulfotep a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tau-Fluvalinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15TCNB, 2,3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebufenozide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebufenpyrad a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Tecnazene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030TEPP a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tepraloxydim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-O-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-oxon-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbuthylazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbutryn a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Tetrachloroaniline, 2,3,5,6- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tetrachlorvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tetraconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Tetradifon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Tetrasul a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiabendazole a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 7 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.030Thiacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiamethoxam a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiodicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Thionazin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiophanate-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Tolclofos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Tolylfluanid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triadimefon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triadimenol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triazamate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Triazofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trichlorfon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Trichloronat a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Trichlorophenole, 2,4,6- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trifloxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Triflumizole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trimethacarb-2,3,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trimethacarb-3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Vinclozolin a)*In house metod (210)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977

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 8 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Tlf:        +46 10 490 8110
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Selleberga 776935

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-01220207Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,4

2020-01-20

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

JordMatris:

2020-01-21

Utskriftsdatum: 2020-02-04

2020-01-21Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19ÅF09

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%75.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts<0.15Abamectin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acephate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acetamiprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acibenzolar-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Aclonifen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Acrinathrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Aldrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aminocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aspon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine-desethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine-desisopropyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Azinphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Azinphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Azoxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Benalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bendiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<1.5Bentazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Bifenthrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Biphenyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bitertanol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Boscalid a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 1 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.15Bromophos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Bromophos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Bromopropylate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bupirimate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Buprofezin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butocarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butocarboxim-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butoxycarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butralin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Cadusafos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Captafol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Captan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbaryl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbendazim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbofuran a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbophenothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbosulfan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carfentrazone-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chinomethionate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlorbromuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlordane, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlordane, gamma- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlordimeform a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorfenson a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlorfenvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Chlormephos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorobenzilate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chloropropylate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorothalonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpropham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Chlorthal-dimethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlozolinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clofentezine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clomazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clothianidin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Coumaphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyanazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyanofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyanophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyazofamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyfluthrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyfluthrin, beta- a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.15Cyhalothrin, lambda- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cypermethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyproconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Cyprodinil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDD, o,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDD, p,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDE, o,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDT,p,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Deltamethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl sulphoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Desmetryn a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dialifos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diazinon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dichlobenil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dichlofluanid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dichlorvos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dicloran a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<1.5Dicloranilin, 3,5- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dicofol, p,p a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dicrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dieldrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diethofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Difenoconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dimethoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dimethomorph a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dinoseb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dioxathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diphenamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Diphenylamine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Ditalimphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.60DNOC a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Endosulfan, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endosulfan, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endosulfansulfate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15EPN a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Epoxiconazole a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 3 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.15Esfenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethofumesate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethoprophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Etofenprox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Etrimfos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Famoxadone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenamifos-sulfon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenamifos-sulfoxid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenarimol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenazaquin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenbuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenchlorphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenhexamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenitrothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenoxycarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenpiclonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenpropathrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenpyroximate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenson a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fensulfothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-oxon-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenvalerat a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fluazifop-P-butyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flucythrinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fludioxonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flumetralin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fluquinconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flusilazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Folpet a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fonofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Formothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Furalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Furathiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Haloxyfop a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 4 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.030Haloxyfop-2-ethoxyethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Haloxyfop-R-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, delta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, gamma- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Heptachlor a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Heptachlorepoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Heptenophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Hexachlorobenzene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexaconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexazinone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexythiazox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hydroxycarbofuran, 3- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Imazalil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Imidacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Indoxacarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Iodofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Iprodione a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Iprovalicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isocarbofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isofenphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoprocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isopropalin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoproturon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoxaben a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Kresoxim-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Leptophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Linuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Malathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Malathion-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mecarbam a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mepanipyrim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mephosfolan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Metalaxyl (Sum) a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methabenzthiazuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methamidophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methidathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methomyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Methoxychlor a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Metribuzin a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 5 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.090Mevinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Monocrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Myclobutanil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Napropamide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Omethoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Oxadixyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Oxamyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Oxamyl oxime a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Paraoxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Paraoxon-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Parathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Parathion-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Penconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pencycuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pendimethalin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pentachloroaniline a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Pentachloroanisole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Pentachlorobenzene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Permethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phenmedipham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phenothrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phenthoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phenylphenol, 2- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phosalone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Phosmet a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phosmet-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phosphamidon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Piperonyl butoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pirimicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pirimiphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pirimiphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prochloraz a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Procymidone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Profenofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Promecarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propamocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propaquizafop a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Propargite a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propetamphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Propham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propiconazole a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 6 av 8

Förklaringar

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

AR-003v51

Bilaga 5



AR-20-SL-023971-01

Í%SQbÂÂ8o9ÂÎ

EUSELI2-00718940

mg/kg Ts<0.030Propoxur a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Propyzamide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prosulfocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prothiofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pymetrozine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pyraclofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyraclostrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyrazophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Pyridaben a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyridaphenthion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyrifenox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Pyrimethanil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyriproxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Quinalphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Quinoxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Quintozene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Quizalofop a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Simazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Spinosad a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Spiroxamine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Sulfentrazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Sulfotep a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tau-Fluvalinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15TCNB, 2,3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebufenozide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebufenpyrad a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Tecnazene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030TEPP a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tepraloxydim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-O-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-oxon-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbuthylazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbutryn a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Tetrachloroaniline, 2,3,5,6- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tetrachlorvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tetraconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Tetradifon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Tetrasul a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiabendazole a)*In house metod (210)

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

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

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

insända provet. Sida 7 av 8

Förklaringar

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

AR-003v51

Bilaga 5



AR-20-SL-023971-01

Í%SQbÂÂ8o9ÂÎ

EUSELI2-00718940

mg/kg Ts<0.030Thiacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiamethoxam a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiodicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Thionazin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiophanate-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Tolclofos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Tolylfluanid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triadimefon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triadimenol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triazamate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Triazofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trichlorfon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Trichloronat a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Trichlorophenole, 2,4,6- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trifloxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Triflumizole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trimethacarb-2,3,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trimethacarb-3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Vinclozolin a)*In house metod (210)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977

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 8 av 8

Förklaringar

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

AR-003v51

Bilaga 5



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-026105-01

EUSELI2-00722890
Í%SQbÂÂ9$g;Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Selleberga

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-02040210Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

4,0

2020-02-03

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-02-03

Utskriftsdatum: 2020-02-06

2020-02-03Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20ÅF01

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)Intern metod20%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)Intern metod20%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)Intern metod25%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)Intern metod

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)Intern metod20%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)Intern metod25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Krysen a)Intern metod25%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)Intern metod30%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)Intern metod30%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)Intern metod30%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)Intern metod

µg/l0.045Naftalen a)Intern metod30%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)Intern metod25%

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-003v51

Bilaga 5



AR-20-SL-026105-01

Í%SQbÂÂ9$g;Î

EUSELI2-00722890

µg/l< 0.010Acenaften a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fluoren a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fenantren a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Antracen a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fluoranten a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Pyren a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)Intern metod30%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)Intern metod

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)Intern metod

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Intern metod

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)Intern metod

mg/l0.00018Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0062Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.000025Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0000040Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.000035Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00085Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.000062Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

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

mod

20%

mg/l0.00035Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00020Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0014Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Peter Andersson, 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-003v51

Bilaga 5



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-026106-01

EUSELI2-00722890
Í%SQbÂÂ9$hDÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Selleberga

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-02040211Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

4,0

2020-02-03

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-02-03

Utskriftsdatum: 2020-02-06

2020-02-03Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20ÅF05

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)Intern metod20%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)Intern metod20%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)Intern metod25%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)Intern metod

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)Intern metod20%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)Intern metod25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l0.012Bens(a)antracen a)Intern metod25%

µg/l0.011Krysen a)Intern metod25%

µg/l0.025Benso(b,k)fluoranten a)Intern metod25%

µg/l0.015Benso(a)pyren a)Intern metod30%

µg/l0.011Indeno(1,2,3-cd)pyren a)Intern metod30%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)Intern metod30%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)Intern metod

µg/l0.061Naftalen a)Intern metod30%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)Intern metod25%

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-003v51

Bilaga 5



AR-20-SL-026106-01

Í%SQbÂÂ9$hDÎ
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µg/l< 0.010Acenaften a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fluoren a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fenantren a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Antracen a)Intern metod25%

µg/l0.017Fluoranten a)Intern metod25%

µg/l0.016Pyren a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)Intern metod30%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)Intern metod

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)Intern metod

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Intern metod

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)Intern metod

mg/l0.00083Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.029Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.000060Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.000061Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.000089Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0024Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00012Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

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

mod

20%

mg/l0.0016Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0038Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.33Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Peter Andersson, 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-003v51

Bilaga 5



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-026107-01

EUSELI2-00722890
Í%SQbÂÂ9$iMÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Selleberga

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-02040212Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

4,0

2020-02-03

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-02-03

Utskriftsdatum: 2020-02-06

2020-02-03Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20ÅF09

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)Intern metod20%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)Intern metod20%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)Intern metod25%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)Intern metod

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)Intern metod20%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)Intern metod25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Krysen a)Intern metod25%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)Intern metod30%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)Intern metod30%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)Intern metod30%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)Intern metod

µg/l0.033Naftalen a)Intern metod30%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)Intern metod25%

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-003v51

Bilaga 5



AR-20-SL-026107-01

Í%SQbÂÂ9$iMÎ

EUSELI2-00722890

µg/l< 0.010Acenaften a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fluoren a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fenantren a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Antracen a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fluoranten a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Pyren a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)Intern metod30%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)Intern metod

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)Intern metod

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Intern metod

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)Intern metod

mg/l0.00018Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

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

mg/l0.000030Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l< 0.0000040Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.000044Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00089Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

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

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

mod

20%

mg/l0.00036Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00021Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0012Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Peter Andersson, 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-003v51

Bilaga 5



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-030315-01

EUSELI2-00722891
Í%SQbÂÂ9W(jÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Selleberga

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-02040213Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

4,0

2020-02-03

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-02-03

Utskriftsdatum: 2020-02-12

2020-02-03Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20ÅF01

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l<0.010Atrazine a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Atrazine-desethyl a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Atrazine-desisopropyl a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Bentazone a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Cyanazine a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.0102,6-Diklorbenzamid a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010D -2,4 a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Diclorprop a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Dimethoate a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Ethofumesate a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Fenoxaprop a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Fluroxypyr a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

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-003v51

Bilaga 5



AR-20-SL-030315-01

Í%SQbÂÂ9W(jÎ

EUSELI2-00722891

µg/l<0.010Imazapyr a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Isoproturon a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Klopyralid a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Klorsulfuron a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Kvinmerac a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010MCPA a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Mekoprop a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Metamitron a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Metazaklor a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Metribuzin a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Metsulfuron-metyl a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Simazine a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Terbuthylazine a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v51

Bilaga 5



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-030316-01

EUSELI2-00722891
Í%SQbÂÂ9W)sÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Selleberga

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-02040214Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

4,0

2020-02-03

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-02-03

Utskriftsdatum: 2020-02-12

2020-02-03Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20ÅF05

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l<0.010Atrazine a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Atrazine-desethyl a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Atrazine-desisopropyl a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Bentazone a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Cyanazine a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.0102,6-Diklorbenzamid a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010D -2,4 a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Diclorprop a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Dimethoate a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Ethofumesate a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Fenoxaprop a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Fluroxypyr a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

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-003v51

Bilaga 5



AR-20-SL-030316-01

Í%SQbÂÂ9W)sÎ

EUSELI2-00722891

µg/l<0.010Imazapyr a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Isoproturon a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Klopyralid a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Klorsulfuron a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Kvinmerac a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010MCPA a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Mekoprop a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Metamitron a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Metazaklor a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Metribuzin a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Metsulfuron-metyl a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Simazine a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Terbuthylazine a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v51

Bilaga 5



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-030317-01

EUSELI2-00722891
Í%SQbÂÂ9W*|Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Selleberga

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-02040215Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

4,0

2020-02-03

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-02-03

Utskriftsdatum: 2020-02-12

2020-02-03Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20ÅF09

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l<0.010Atrazine a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Atrazine-desethyl a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Atrazine-desisopropyl a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Bentazone a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Cyanazine a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.0102,6-Diklorbenzamid a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010D -2,4 a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Diclorprop a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Dimethoate a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Ethofumesate a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Fenoxaprop a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Fluroxypyr a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

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-003v51

Bilaga 5



AR-20-SL-030317-01

Í%SQbÂÂ9W*|Î

EUSELI2-00722891

µg/l<0.010Imazapyr a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Isoproturon a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Klopyralid a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Klorsulfuron a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Kvinmerac a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010MCPA a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Mekoprop a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Metamitron a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Metazaklor a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Metribuzin a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Metsulfuron-metyl a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Simazine a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Terbuthylazine a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v51

Bilaga 5
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Bjuvs kommun 
MKB Selleberga 
Datum 01/06/2020, Version Nr 1 

 

 

Förord 
Bjuvs kommun har tagit fram ett planprogram för framtida tätortsutveckling i 
Sellebergaområdet. Området har tidigare utgjort Findus verksamhets- och 
produktionsområde. Denna miljökonsekvensbeskrivning syftar till att utgöra underlag för 
miljöbedömning av planprogrammet och har utarbetats av AFRY i dialog med Bjuvs 
kommun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Titel  Miljökonsekvensbeskrivning Planprogram Selleberga, Bjuvs 
kommun 

Datum 2020-06-01 

Utgåva 1 
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Figurer och fotografier AFRY där inget annat anges 



 

 
Bjuvs kommun 
MKB Selleberga 
Datum 01/06/2020, Version Nr 1 

 

 

Sammanfattning 
Syftet med planprogrammet är att ta fram och slå fast övergripande kvaliteter och strukturer 
som kan ha en guidande funktion i arbetet med att omvandla Findus tidigare verksamhets- 
och produktionsområde i Selleberga till en blandad, modern och förtätad version av den 
klassiska trädgårdsstaden. 

Selleberga ligger öster om Bjuvs tätort. Kommunen äger idag marken, som tidigare utgjorts 
Findus verksamhetsområde. Bjuvs tätort har ett behov av att växa för att möta efterfrågan 
på bostäder vilket har föranlett beslutet om att ta fram ett planprogram för utvecklingen av 
Sellebergaområdet. Behovsbedömningen av planförslaget visade att exploateringen kan 
medföra betydande miljöpåverkan och därför har en miljökonsekvensbeskrivning upprättats. 

Miljökonsekvensbeskrivningen syftar till att belysa de miljökonsekvenser som kan tänkas 
uppstå vid genomförandet av programmet samt beskriva hur eventuella miljökonsekvenser 
kan minimeras eller undvikas. Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar två alternativ, ett 
alternativ där det beskrivna planprogrammet kommer till stånd och området kan utvecklas 
och ett nollalternativ där området används som idag. Nollalternativet innebär att det inte sker 
någon expandering av bostadsområden i Selleberga. Förutom detta kommer området 
användas på samma sätt som idag. 

Miljökonsekvensbeskrivningen är inriktad på de miljökonsekvenser som bedöms vara av 
störst betydelse. Tyngdpunkten har legat på att beskriva planförslagets betydande 
miljöpåverkan på riksintresse, markmiljö, vattenmiljö, transporter och jordbruksmark. 

Konsekvenserna av planprogrammet bedöms till stor del totalt sett bli positiva. Genom 
planprogrammets genomförande så stärks områdets kvalitéer, dock till följd av att 
jordbruksmark irreversibelt tas i anspråk vilket bedöms vara den största negativa 
konsekvensen av förslaget. I avvägning mellan allmänna intressen anses användningen av 
marken behövas för att tillgodose behovet av bostadsförsörjning i anslutning till Bjuvs tätort.  
Planförslaget bedöms bidra till att uppfylla kommunens miljömål och visioner. 
Planprogrammets intentioner om blandad bebyggelse med såväl flerbostadshus som enskilda 
bostäder bidrar till en attraktiv bostadsmiljö för människor i alla skeden av livet. Genom 
planprogrammets genomförande stärks områdets kvaliteter med avseende på tillgänglighet 
och rekreationsmöjligheter. Planprogrammet kan innebära positiva konsekvenser för 
vattenmiljön genom minskad avrinning från jordbruksmark och under förutsättning att 
planområdet kopplas till det kommunala VA-nätet. En negativ konsekvens för vattenmiljön i 
området är att planförslaget kommer att resultera i en ökad andel hårdgjord yta, vilket 
innebär en ökad belastning på dagvattensystemet. Dagvattnet kan dock fördröjas lokalt vilket 
skapar öppna vattenmiljöer.    

Den sammantagna bedömningen är att allmänhetens möjligheter till motion, rekreation och 
naturupplevelser i vattennära kontakt och utblickar över vattnet, stärks i och med 
planförslaget. Planförslaget kan medföra positiva aspekter så som att tillgängligheten för 
allmänheten ökar till följd av infrastrukturen i området förstärks. Parkeringsmöjligheterna 
kommer även öka, vilket främjar tillgängligheten till strandområdet.  
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1 Inledning 
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har utarbetats av AFRY i dialog med Bjuvs 
kommun. Rapporten utgör en MKB enligt Plan och bygglagen (PBL) och de kompletterande 
bestämmelserna i Miljöbalken (MB) samt Förordning (2017:966) om miljöbedömning. MKB:n 
syftar till att utgöra underlag för miljöbedömning av planprogrammet för Selleberga. 

1.1 Bakgrund 
Bjuvs kommun har tagit fram ett planprogram för framtida tätortsutveckling i 
Sellebergaområdet, se Figur 1.1 för lokalisering. Målet är att omvandla Findus tidigare 
verksamhets- och produktionsområde, del av Selleberga 17:1, till en blandad, förtätad 
stadsdel med många gröna kvaliteter. Avsikten är att området ska bli en modern och förtätad 
version av den klassiska trädgårdsstaden. 

 

Figur 1.1. Översiktskarta som visar planprogrammets lokalisering.   

Planprogrammet föregås av ett kvalitetsprogram för området. Kvalitetsprogrammet fungerar 
som ett visionärt underlag för framtida planering av området. Kvalitetsprogrammet delas in i 
tre olika områden, ett programområde, ett rekreationsområde och en markreserv, se figur 
1.2 Programområdet är det område som avses att bebyggas i närtid. Utöver det finns det 
plats för ytterligare bostäder inom det område som är utpekat som markreserv. En 
exploatering inom området för markreserven är inte aktuellt inom de närmsta 40 åren. I 
rekreationsområdet planeras ingen bebyggelse utan området lämnas som grönyta. 

Planprogrammet omfattar endast det område som angetts som programområde i 
kvalitetsprogrammet då det är den ytan som avses att bebyggas inom de kommande åren, 
se Figur 1.3. 
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Figur 1.2. Karta över Kvalitetsprogramområdet för Selleberga. Gränsen för programområdet är 
markerat i blått, rekreationsområdet i orange och markreserven i rött. Planprogrammet omfattar 
endast ytan för programområdet. 

 

Figur 1.3. Kartan visar ytan för planprogramområdet i röd streckad linje. Svart streckad linje 
visar hur området kan delas upp i olika etapper och detaljplaner.  
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Utbyggnaden av programområdet avses att ske i flera etapper, där i genomsnitt 40 bostäder 
per år byggs under de kommande 40 åren. Totalt förväntas programområdet omfatta mellan 
1200 och 2000 bostäder, samt lokaler och tillhörande P-platser för både boende, 
verksamheter och besökare.  

Syftet med planprogrammet är att ta fram och slå fast övergripande kvaliteter och strukturer 
för programområdet. Dessa ska fungera som ett stöd och ha en guidande funktion vid 
planering, samordning och utformning av den yttre miljön samt bebyggelsen i den nya 
stadsdelen.   

1.2 Nuläge 
Selleberga är ett till ytan stort område varav Bjuvs kommun har förvärvat 116 hektar. 
Området består idag främst av produktionsområden och odlingsytor från Findus tidigare 
verksamhet, samt naturmark. Jordbruksmarken är i dagsläget utarrenderad och lokalerna 
inom programområdet är uthyrda till diverse verksamheter. Norr om Sellebergaområdet 
sträcker sig Vegeå. 

Planprogrammet omfattar en mindre del av fastighet Selleberga 17:1 som är beläget intill 
den befintliga bebyggelsen. De närmaste bostäderna finns omkring 20 meter söder om 
området medan skola och förskola är belägna runt 100 meter från programområdet. Se karta 
över aktuellt områdets lokalisering i figur 1.2.  

1.3 Plan- och miljöbedömningsprocessen  
I syfte att ta reda på om planprogrammets genomförande kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan (BMP), och därmed omfattas av kravet på en strategisk miljöbedömning, har 
Bjuvs kommun genomfört en undersökning enligt 6 kap. 6 – 7 §§ miljöbalken.  

Ett kombinerat undersöknings- och avgränsningssamråd genomfördes den 20 mars 2020 med 
Länsstyrelsen i Skåne.  

Plan- och miljöbedömningsprocessen görs i enlighet med beskrivningen i Figur 1.4.  

 

Figur 1.4 Schema för plan- och miljöbedömningsprocessen. Planprocessen befinner sig nu under 
programskedet.  
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Under perioden för miljökonsekvensbeskrivningens framtagande befinner sig processen för 
detta program i programskedet, före första samråd. Planprogrammet planeras att vara på 
samråd under perioden juni - augusti/september 2021. 

1.3.1 Beslut i frågan om miljöpåverkan 
Kommunen ska efter undersökningen avgöra om genomförandet av programmet kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Avgörandet sker genom ett särskilt beslut, i 
enlighet med 6 kap. 7 § första och andra styckena miljöbalken. 

Baserat på undersökningen om BMP och samrådet med Länsstyrelsen gjordes bedömningen 
att planprogrammet medför en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 3 § 
miljöbalken. En strategisk miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har 
därför upprättas för planprogrammet. 

1.3.2 Underlag 
Ett antal olika utredningar har tagits fram som används i MKB:n för bedömning av 
miljöaspekter. De underlag som tagits fram och som använts för att bedöma programmets 
miljöpåverkan är markmiljöutredningar, en naturvärdesinventering (NVI), trafikutredning, 
dagvattenutredning, bullerberäkningar samt riskbedömning. Underlagen återfinns i listan 
över referenser alternativt har de bifogats till MKB:n. 

2 Metodik 

2.1 Avgränsningar 

2.1.1 Tematisk avgränsning 
En miljökonsekvensbeskrivning ska belysa sådant som är av vikt för det aktuella projektet, 
det vill säga de väsentliga miljökonsekvenserna som kan inverka på människors hälsa, miljö 
och hushållning av resurser. 

Miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas tematiskt till att behandla de miljöaspekter som vid 
undersökningen om BMP identifierats innebära risk för att miljöpåverkan kan bli betydande, 
samt de aspekter som Länsstyrelsen under avgränsningssamrådet angav bör belysas särskilt. 

Utifrån behovsbedömningen och länsstyrelsens synpunkter har det bedömts att 
miljökonsekvensbeskrivningen bör omfatta följande miljöaspekter: 

• Riksintresse för naturvård 
• Naturmiljö, Rödlistade och skyddade arter 
• Föroreningar mark- och vatten 
• Vattenmiljö 
• Naturresurser, jordbruksmark 
• Kulturmiljö 
• Transporter 

2.1.2 Tidsmässig avgränsning 
Tidsmässig avgränsning innebär att miljökonsekvensbeskrivningens tidshorisont begränsas 
med hänsyn till när relevanta miljökonsekvenser kan förväntas inträffa. I 
miljökonsekvensbeskrivningen ska nollalternativet och programalternativet jämföras mot 
samma tidshorisont, vilken följer programmets genomförandetid som är 40 år. 
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2.1.3 Geografisk avgränsning 
Miljökonsekvensbeskrivningen har avgränsats till att beskriva påverkan av planprogrammets 
genomförande inom programområdet samt rekreationsområdet. Rekreationsområdet ingår i 
MKB:n då Bjuvs kommun anser att det är viktigt att i detta skede se till ett större område än 
endast det område som bebyggs.  Områdets yttre gränser är till största delen de gränser som 
används vid bedömning av eventuell påverkan på miljön. Aspekter så som påverkan på  
naturmiljö, luft och vattenmiljö har dock bedömts i ett större perspektiv även utanför det 
avgränsade området för MKB:n. Därför kan en exakt avgränsning av området inte göras. 

2.2 Metodik 
MKB:n redovisar både konsekvenser inom planområdet och, när det är relevant, 
konsekvenser utanför planområdet. En MKB ska redovisa aspekter som påverkar miljö, 
människors hälsa och möjligheten att hushålla med naturresurser som är av relevans för 
aktuellt projekt. Programförslagets påverkan på miljökvalitetsnormer för luft, buller och 
vatten beskrivs under respektive miljöaspekt.  

Miljökonsekvenser av programförslaget jämförs med programmets nollalternativ. 
Bedömningarna omfattar tillfälliga och bestående effekter som uppstår på kort och lång sikt. 
I bedömningen inkluderas indirekta (sekundära) och kumulativa (samverkande) effekter, 
både positiva och negativa konsekvenser redovisas. Bedömningarna görs utifrån 
förutsättningen att planprogrammet genomförs fullt ut.  

2.2.1 Bedömningsgrunder 
I arbetet med konsekvensbedömning vägs värdet på berörda intressen samman med 
påverkan. Intressets antagna värde och den påverkan som antas ske på värdet vägs ihop i 
en matris, i vilken en antagen konsekvens kan utläsas, se Tabell 2.1.  

Konsekvensbedömning av respektive aspekt är indelade i följande kategorier:  

• Stora negativa konsekvenser 

• Måttliga negativa konsekvenser 

• Små negativa konsekvenser 

• Ingen eller positiv konsekvens 

Tabell 2.1. Matris som illustrerar bedömningsmetodiken i MKB:n. 

Intressets värde Påverkan, ingreppets/störningens omfattning 

 Stor negativ 
påverkan 

Måttlig negativ 
påverkan 

Liten negativ 
påverkan 

Ingen eller positiv 
påverkan 

Högt värde Stor konsekvens Stor konsekvens Måttlig 
konsekvens 

Ingen eller positiv 
konsekvens 

Måttligt värde Stor konsekvens Måttlig 
konsekvens 

Måttlig 
konsekvens 

Ingen eller positiv 
konsekvens 

Lågt värde Måttlig 
konsekvens Liten konsekvens Liten konsekvens Ingen eller positiv 

konsekvens 

 

I bedömning av intressets värde har hänsyn tagits till tillämplig lagstiftning vilket redogörs 
för i avsnitt 4 Lagskydd.  
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I bedömningen har även hänsyn tagits till system som inte har en juridisk status men som 
fungerar som stöd för att göra prioriteringar inom naturvård, så som rödlistning av arter och 
naturvårdsarter.  

Den Internationella naturvårdsunionen (IUCN) har utvecklat ett system för rödlistning av 
arter, som Sverige följer för att utvärdera och bedöma olika arters tillstånd i naturen. 
ArtDatabanken tar fram den svenska rödlistan och Naturvårdsverket och Havs- och 
vattenmyndigheten fastställer den (Artdatabanken SLU, 2019a).  

Naturvårdsarter innefattas av rödlistade arter, fridlysta arter och arter listade i EU:s art- och 
habitatdirektiv, signalarter (indikerar artrikedom), ansvarsarter (som har en stor andel av sin 
population i Sverige), samt nyckelarter (arter som bär upp artsamhällen). Alla dessa är extra 
skyddsvärda genom att själva vara av särskild vikt eller genom att dess områden 
eller naturtyper är särskilt viktiga ur ett naturvårdsperspektiv (Artdatabanken SLU, 2019b).  

Matrisen avser att skapa en flexibilitet kring hur värden och olika skyddsformer värderas. 
Påverkan på ett intresse eller annan skyddsform ska inte per automatik få stora negativa 
konsekvenser utan beaktas utifrån dess adekvata värde.  

Miljökonsekvensbedömningen i avsnitt 4.6 är uppdelad så att det först ges en översiktlig 
beskrivning av aspekten, därefter följer en konsekvensbedömning. Konsekvensbedömningen 
baseras på ett läge efter att skyddsåtgärder är inarbetade. Skyddsåtgärderna har anpassats 
efter de risker för påverkan som programmet medför.  

Riksintressen och områdesskydd bedöms inte utifrån matrisen då dessa bedömningar styrs 
av miljöbalken. 

3 Studerade alternativ 
Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en identifiering, 
beskrivning och bedömning av rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets 
syfte och geografiska räckvidd. 

Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar två alternativ, det första alternativet innefattar att 
det beskrivna planprogrammet kommer till stånd och området kan utvecklas. Det andra 
alternativet är ett nollalternativ som används som referensalternativ för att bedöma 
planprogrammets miljöeffekter och konsekvenser. Inom ramen för lokalisering anges även 
överväganden gällande andra alternativa placeringar.  

Nedan beskrivs de två olika alternativen som jämförs i denna MKB. 

3.1 Nollalternativ 
Enligt miljöbalken ska planförslaget i MKB:n jämföras med ett nollalternativ. Nollalternativet 
beskriver miljöns sannolika utveckling inom området om inte planprogrammet genomförs. 
Nollalternativet används i miljökonsekvensbeskrivningen som referensalternativ för att 
bedöma planprogrammets miljöeffekter och konsekvenser. 

Bjuvs kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Nollalternativet 
utgår i detta fall från Bjuvs kommuns översiktsplan som togs fram 2006 som ett 
planeringsdokument mot 2016. Enligt översiktsplanen är aktuellt område utpekat som ett 
utredningsområde. Det innebär att etablering av andra verksamheter i området fortsatt kan 
vara aktuellt och att marken kan komma att exploateras även i nollalternativet. På kort sikt 
innebär nollalternativet att området inte bebyggs. Nollalternativet innebär dock även att 

https://www.iucn.org/
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behovet av bostäder i Bjuv kvarstår, varför det finns ett behov av exploatering inom andra 
områden i anslutning till Bjuvs tätort.  

Konsekvenserna av nollalternativet jämförs under varje rubrik tillsammans med 
konsekvenserna av föreslagen detaljplaneändring.  

3.2 Programförslaget 

3.2.1 Programalternativ 
Planprogrammet beskrivs i sin helhet i planhandlingen. Förslaget innefattar att det beskrivna 
programmet kommer till stånd och att området kan utvecklas. Ett genomförande av 
programmet innebär anläggning av bostadsbebyggelse med tillhörande lokaler och 
parkeringsplatser. 

Kommunens avsikt är att utveckla Selleberga till en uppdaterad och förtätad version av den 
klassiska trädgårdsstaden. Inom Selleberga finns sedan tidigare ett äldre bostadsområde av 
trädgårdsmodell från vilket inspiration har hämtats. En förtätad struktur ger en effektivare 
markanvändning och förutsättningar för en blandning av bostadstyper. För att kompensera 
för den högre tätheten innehåller området en hög andel gemensamma platser, mindre torg 
och parker. Delar av dessa kan utgöras av befintliga gröna stråk. En gestaltningsprincip för 
hur området kan bebyggas visas i Figur 3.1. 

 

 

Figur 3.1. Bilden visar en illustration över hur bebyggelsen kan komma att se ut inom 
programområdet. 
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3.3 Lokalisering 

3.3.1 Vald lokalisering 
Lagstiftningen i plan- och bygglagen och miljöbalken pekar ut kommunen som ansvarig för 
att genomföra avvägningen för den framtida markanvändningen i kommunen. Bjuvs kommun 
har därför tagit fram ”Översiktsplan 2006 – planeringsdokument mot 2016”. I översiktsplanen 
finns två större områden utpekade för planerad bebyggelse samt två större 
utredningsområden, se Figur 3.2.  

 
Figur 3.2. Bilden visar områden i anslutning till Bjuvs tätort som är utpekade för bebyggelse. Gula 
områden anger planerad bebyggelse och röda områden anger utredningsområden. Det större 
rödmarkerade området i kartbildens nordöstra del är Selleberga. Bilden är hämtad från Bjuvs 
kommuns Översiktsplan 2016.  

Vid val av lokalisering för bebyggelse har bland annat hänsyn tagits till nuvarande 
markanvändning, områdesskydd, befintlig infrastruktur, så som kollektivtrafik, service, 
förskola och skola, samt möjligheten att skapa en samlad bebyggelse i enlighet med gällande 
miljömål. Även möjligheten att kunna driva igenom och genomföra en detaljplan har 
beaktats. Av de större områdena som pekats ut i översiktsplanen utgör endast området för 
Selleberga och det område norr om väg 1385 kommunal mark, se Figur 3.2.  

I och med att Selleberga ligger i direkt anslutning till Bjuvs tätort kan befintlig infrastruktur i 
området nyttjas. Närheten till Bjuvs tätort innebär också att det befintliga serviceutbudet i 
Bjuv kan nyttjas av boende i området. Det finns även tillgång till såväl lokal som regional 
kollektivtrafik. Genom att nyttja den befintliga infrastrukturen minskar behovet av att ta i 
anspråk nya resurser och programmets miljöpåverkan kan på så vis bli mindre än om 
bebyggelsen lokaliserades i utkanten av Bjuv. Förutsättningarna för att kunna genomföra 
planerna och intentionerna i planprogrammet är därför goda. 

Området som avses tas i anspråk för bebyggelse omfattas inte av några områdesskydd utan 
har tidigare varit en del av Findus verksamhetsområde. Sellebergaområdet har även nyttjats 
som samlingsplats för sport och rekreation varför det finns en tradition av att vistas i och 
nyttja området. Området är därför även till stor del redan påverkat av mänsklig aktivitet.  
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Genom att förlägga bebyggelsen till Sellebergaområdet är det möjlighet att utöka 
bebyggelsen i Bjuv utan att placera nya bostadsområden i anslutning till större vägar. Det 
innebär att störningar från till exempel buller och luftföroreningar kan minimeras. Området 
har även närhet till varierande boendemiljöer och grönstråk vilket tillsammans bidrar till att 
uppnå miljömålet God bebyggd miljö.  

Att bebygga Sellebergaområdet innebär att delar av befintlig jordbruksmark tas i anspråk för 
bebyggelse. Med hänsyn till jordbruksmarkens värde har Bjuvs kommun haft som 
utgångspunkt att om byggnationer kräver att jordbruksmark tas i anspråk så ska det primärt 
ske på jordbruksmark av sämre jordkvalitet och på ytor som på andra sätt är svårtillgängliga 
för jordbruk. Den del av Selleberga som avses att bebyggas utgörs av relativt svårbrukad 
jordbruksmark då den i stor utsträckning består av mindre jordbruksblock som ligger 
insprängda mellan Bjuvs tätort och Vege å. Jordbruksmarken i Sellebergaområdet har även 
klassats som något mindre brukningsvärd i relation till jordbruksmarken nordväst om Bjuv. 
Genom att skapa en förtätad stadsdel nyttjas marken i hög utsträckning. Det innebär att 
behovet av bostäder kan tillgodoses på en mindre yta än om bebyggelsen till exempel enkom 
bestod av villabebyggelse. Detta leder till ett resursnyttjande som gör att planprogrammet 
endast omfattar en mindre del av det område som pekats ut som utredningsområde i 
översiktsplanen och att resterande delar fortsatt utgörs av jordbruksmark.  

3.3.2 Alternativ lokalisering  
Områden i anslutning till Bjuvs tätort som är lämpliga att bebyggas har utretts i inom ramen 
för framtagandet av översiktsplanen. Utredning av alternativ placering utöver de områden 
som pekats ut i översiktsplanen kan därmed ses som redan utförd och utreds därför inte i 
denna MKB. 

Av de områden som pekats ut i översiktsplanen för bebyggelse är flera av de mindre 
områdena redan bebyggda. För att tillgodose behovet behöver en större utbyggnad av 
bostäder ske, vilket endast kan göras inom de större utpekade områdena, se Figur 3.2. 

Det område som ligger intill väg 110 är utifrån sitt läge avsatt för industri. Närheten till de 
större trafikerade vägarna och då området ligger en bit utanför Bjuvs centrum gör att det 
lämpar sig sämre för bostadsbebyggelse än Sellebergaområdet. Även de större ytorna 
nordväst om Bjuv är utpekade för bebyggelse. I dessa områden avses villabebyggelse ske. 
Marken för det största området mellan väg 107 och 1385 ägs dock inte av kommunen varför 
genomförandet av bebyggelsen inom detta område inte styrs kommunalt. Dessa områden 
tillgodoser inte heller behovet av en blandad bebyggelse. En blandad bebyggelse är bland 
annat viktigt för att kommunen ska kunna erbjuda en variation av boendeformer som passar 
människor i olika åldrar och med olika ekonomiska förutsättningar. 

Bjuvs tätort kantas genomgående av brukningsvärd jordbruksmark, varför alla större 
områden som är utpekade i översiktsplanen utgörs av jordbruksmark. För att tillgodose 
behovet av bostäder i Bjuv krävs det således att jordbruksmark tas i anspråk, alternativt att 
det sker en ytterligare förtätning inom Bjuvs tätort. En förtätning för att klara behovet av 
bostäder skulle innebära att bland annat grönytor och rekreationsytor behöver tas i anspråk. 
Att minska de gröna stråken i Bjuvs tätort för att tillgodose behovet av bostäder anses inte 
vara långsiktigt hållbart. Grönområdena i Bjuv bidrar bland annat till den gröna 
infrastrukturen och ekosystemtjänster i stadsmiljö, vilka i stor utsträckning inte kan ersättas 
av grönområden utanför stadskärnan.      
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4 Lagskydd 
Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905) anger att behovet av en 
miljöbedömning ska utredas i varje enskilt fall för program. Program ska inte automatiskt 
antas medföra betydande miljöpåverkan.  

En miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken tas fram för detta program då 
programmet av kommunen samt länsstyrelsen anses medföra en betydande miljöpåverkan.  

4.1 Miljöbalken 
I miljöbalkens 3 kap. finns generella hushållningsbestämmelser för mark- och 
vattenområden. Där anges att mark- och vattenområden skall användas för det eller de 
ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 
föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän 
synpunkt god hushållning. 

Enligt 3 kap. 3 § miljöbalken ska mark- och vattenområden som är särskilt känsliga ur 
ekologisk synpunkt så långt det är möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. 
Planens konsekvenser i relation till ekologiskt särskilt känsligt områden beskrivs vidare i 
avsnitt 5.2.2 Naturmiljö, samt avsnitt 5.5 Vattenmiljö.  

Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse 
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte 
kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas 
i anspråk. Planens konsekvenser för jordbruk av nationell betydelse beskrivs dels i avsnitt 
3.2 Studerade alternativ samt i avsnitt 5.6 Naturresurser.  

Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt 
på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet kan pekas 
ut som riksintressen enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Riksintresseområden skall så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dess värden. Hänsyn ska tas till riksintresset 
oavsett om en planerad verksamhet sker innanför eller utanför riksintresseområdets gränser. 

Miljökvalitetsnormer för luft respektive vatten behandlas under ”Transport” samt 
”Vattenmiljö”. 

4.2 Plan- och bygglagen 
4 kap. Plan- och bygglagen (PBL) samt 6 kap. Miljöbalken reglerar förutsättningar för och 
utformning av miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning av program. 
Miljöbedömningens syfte är att miljöaspekter ska integreras i programmet så att en hållbar 
utveckling främjas. 

Miljökonsekvensbeskrivningen ska belysa aspekter som är viktiga för det aktuella projektet, 
det vill säga de väsentliga miljökonsekvenserna som kan inverka på människors hälsa, miljö 
och hushållning av resurser. 

2 kap. 10 § Plan- och bygglagen anger att program ska följa de miljökvalitetsnormer (MKN) 
som meddelats med stöd av miljöbalkens 5 kap. eller tillhörande föreskrifter.  

4.3 Artskyddsförordningen 
Artskyddsförordningen (2007:845) har bestämmelser för att skydda hotade djur- och 
växtarter. I och med Artskyddsförordningen implementeras EU:s fågel- samt art- och 
habitatdirektiv i svensk lagstiftning. Arter som finns med i artskyddsförordningen skyddas 
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enligt 4 § (starkare skydd, om de står på bilaga 1 och är märkta N eller B om fågel) eller 6 
§. Förordningen avser arter som skyddas enligt de båda direktiven samt samtliga fridlysta 
arter i Sverige, t.ex. fladdermöss, grod- och kräldjur samt orkidéer.  

Programmets konsekvenser rörande arter som omfattas av artskyddsförordningen behandlas 
i avsnitt 5.2.2 Naturmiljö. 

4.4 Strandskydd 
Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid 
normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde), enligt 7 kap. 14 § miljöbalken.  

Enligt 7 kap. 13 § gäller att strandskyddet syftar till att långsiktigt 

1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och 

2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

I 7 kap. 15 § miljöbalken anges att inom strandskyddat område får inte: 

1. nya byggnader uppföras, 

2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 

anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett 

område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 

anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 

Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 §, om det finns särskilda 
skäl och om åtgärden inte strider mot strandskyddets syften. 

4.5 Biotopskydd 
Enligt bilaga 1 till förordningen om områdesskydd (1998:1252) enligt miljöbalken m.m. 
omfattas bland annat alléer, stenmurar och småvatten i jordbruksmark av det generella 
biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § miljöbalken (1998:808). Skyddet innebär att biotoperna inte 
får skadas. Länsstyrelsen kan, enligt 5 § andra stycket ovan nämnda förordning, medge 
dispens från biotopskyddet om det finns särskilda skäl, och under förutsättning att det är 
förenligt med förbudets syfte, enligt 7 kap. 26 § miljöbalken. 

4.6 Styrande dokument 

4.6.1 Kommunens styrande dokument 
Kommunens naturvårdsprogram antogs 2016 och beskriver förutom i allmänna ordalag 
naturen i Bjuvs kommun mer specifikt en rad objekt som bedömts ha högre naturvärden, 
baserat på art- och biotopförekomst. Vege å har bedömts vara i naturvärdesklass 2. Vege å 
med biflöden är vattendrag med goda förekomster av öring och lax.   

En grönstrukturplan för kommunen är under framtagande. Likaså ska ett miljöprogram och 
en miljöpolicy tas fram under 2020.   
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Bostadsförsörjningsprogram för Bjuvs kommun 2030 antaget 2018, beskriver hur kommunen 
ska nå visionen om att skapa varierande boendemiljöer som passar olika skeenden i livet. 
Bostadsförsörjningen ska ha ett långsiktigt perspektiv, vara jämlik och varierad samt hållbar.   

Dagvattenpolicy Bjuvs kommun, antagen 2014, sätter upp riktlinjer för hur dagvatten ska 
hanteras. Målet är att skapa långsiktigt fungerande dagvattenhantering där flöden regleras 
och föroreningsmängder begränsas. Dagvattnet ska betraktas som en resurs som berikar 
bebyggelsemiljön och dagvattensystemen ska anpassas efter exempelvis recipientens 
känslighet.  

5 Miljökonsekvenser 

5.1 Riksintressen 

5.1.1 Förutsättningar 
Den östra delen av planprogramområdet ligger inom området Söderåsen med vattendrag och 
Jällabjär som utgör riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken.  

Riksintresseområdet sträcker sig främst över den del av planprogramområdet som är utpekat 
för rekreation. Endast en marginell del av riksintresset överlappar med området som avses 
att bebyggas se Figur 5.1.  

 

Figur 5.1. Bilden visar gränsen för riksintresse för naturvård (grön streckad linje) och området för 
planprogramområdet (röd linje). Bakgrundsbilden är tagen från Länsstyrelsen Skåne 2020-05-29.  

Riksintresset är upprättat för att värna om åsarna Bensige och Gillastigs fälad-Härsnäs-
Jällabjär som är två representativa odlingslandskap i skogsbygd, samt utvalda fäladsmarker 
och Tranerödsmosse. Riksintresset värnar även om vattendragen i de stora ravinerna som är 
förhållandevis opåverkade. 
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För riksintresset anges att områdets värden bedöms påverkas negativt av bland annat 
minskad eller upphörd jordbruks/betesdrift, bebyggelse och vägdragning.  

I samband med att Bjuvs kommun tog fram gällande översiktsplan för området yttrade sig 
Länsstyrelsen gällande avgränsningen av riksintresset. Av Länsstyrelsens 
granskningsyttrande 2009-01-15 framgår att Länsstyrelsen motsätter sig inte, ur 
naturvårdssynpunkt, att den del av riksintresset för naturvård som ligger väster om järnvägen 
Billesholm – Åstorp kan utgå eftersom järnvägen i detta avseende utgör en naturlig barriär. 
Något beslut på att justera gränsen har dock inte tagits varför gränsen för riksintresset står 
fast. 

5.1.2 Åtgärdsförslag 
Ytan som ingår i programområdet och som överlappar med området för riksintresse för 
naturvård bör till stor del utgöras av naturmark för att skapa en grön korridor mot 
rekreationsområdet.  

5.1.3 Konsekvenser av nollalternativ 
Om ingen exploatering av programområdet sker kommer nuvarande markområden att 
lämnas orörda och ingen påverkan på riksintresset sker.  

5.1.4 Konsekvenser av programalternativ 
Genomförandet av planprogrammet medför att en liten del av riksintresse för naturvård tas i 
anspråk för bebyggelse i gränsen mellan programområdet och rekreationsområdet. Det 
område som tas i anspråk anses inte utgöra sådan mark som riksintresset avser att värna 
om. I anspråkstagandet av en liten del av området för riksintresset för bebyggelse anses inte 
påtagligt skada natur- och kulturmiljön. 

5.2 Skyddade områden 

5.2.1 Förutsättningar 
Utöver strandskydd och generellt biotopskydd omfattas området för planprogrammet inte av 
några områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken. 

5.2.1.1 Strandskydd 
Strandskyddsområdet sträcker sig längs Vegeå. Större delen av det område som utgörs av 
rekreationsområdet i planprogrammet omfattas således av strandskydd, se Figur 5.2. 
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Figur 5.2. Figuren visar gränsen för strandskydd i röd streckad linje och ytan för 
planprogramområdet i rött. Bakgrundsbild från Länsstyrelsen Skåne 2020-05-29. 

Den naturvärdesinventering som genomförts av området intill Vege å visar att området till 
stor del är påverkat av näringsämnen från intilliggande jordbruksmark vilket innebär att 
växtligheten längs ån domineras av ett fåtal allmänna arter. Trots det är Vege å ett värdefullt 
vattendrag med bestånd av både lax och öring. Ån har lugnt flöde och omges av spridda träd 
av främst pil och buskage av slån och hagtorn. I Bjuvs kommuns naturvårdsprogram bedöms 
ån ha påtagligt naturvärde. I dalgången längs Vege å finns flera småvatten, både grävda 
dammar och mer eller mindre tillfälliga vatten i svackor i terrängen. Längs ån finns även en 
strövstig. 

5.2.1.2 Biotopskydd 
Som en del i den naturvärdesinventering (bilaga 1) som genomförts för programmet 
identifierades och markerades alla biotopskyddade element inom program- och 
rekreationsområdet ut, se figur 5.3.  
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Figur 5.3. Naturvärdesobjekt samt element och områden med generellt biotopskydd. Numreringen 
hänvisar till naturvärdesinventeringens bilaga 1. Bild från Ecogain 2020-05-12. 

Enligt naturvärdesinventeringen finns det fem stenmurar, två stenrösen, två öppna diken, 
sex småvatten och sju trädalléer som omfattas av biotopskydd inom det inventerade 
området. Totalt har 22 biotopskyddsområden identifierats.  

Stenmurarna utgörs bitvis bara av strödda stenblock, medan de ligger mer strukturerat i 
andra partier. I ett flertal skiftesgränser finns också trädrader, främst av skogsek, men även 
bland annat av ask. Småvattnen består både av grävda dammar och mer eller mindre 
tillfälliga vatten i svackor i terrängen. 

5.2.2 Åtgärdsförslag 
Befintliga gröna kvalitéer, så som alléer med ädellövträd och karakteristiska poppelrader, bör 
tas fasta på och utvecklas vidare. Främst bör de elementen med något högre naturvärden 
arbetas in i kommande detaljplaner så att de bevaras. 
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5.2.3 Konsekvenser av nollalternativ 
Om ingen exploatering av programområdet sker kommer nuvarande markområden att 
lämnas orörda, ingen påverkan sker på områdesskydden i området.  

5.2.4 Konsekvenser av programalternativ 
Ingen bebyggelse kommer ske inom strandskyddsområdet, inte heller kommer 
markanvändningen inom strandskyddsområdet att förändras då området fortsatt lämnas för 
rekreation. En ökad bebyggelse och utbyggd infrastruktur i anslutning till 
strandskyddsområdet kommer att öka tillgängligheten till ån. Då området redan idag nyttjas 
genom befintliga strövstigar bedöms djur- och växtlivet vara anpassat av mänsklig aktivitet. 
Genomförandet av planprogrammet bedöms därför inte medföra någon väsentlig förändring 
av livsvillkoren för djur- eller växtarter. Däremot bedöms planprogrammet gynna syftet med 
strandskyddet genom att bidra till att stärka den allemansrättsliga tillgången till 
strandområdet. Genomförandet av planprogrammet bedöms således inte utgöra en åtgärd 
som kräver dispens från strandskyddet.   

Områden med biotopskydd utgör viktiga strukturer och livsmiljöer för många arter och bidrar 
därmed positivt till den biologiska mångfalden. De flesta biotopskyddade objekt ligger inom 
rekreationsområdet. Rekreationsområdet ska inte bebyggas varför planprogrammets 
genomförande inte skadar biotopskyddade element inom rekreationsområdet. De element 
som ligger inom programområdet kan komma att påverkas av bebyggelsen. Genom att 
hänsyn tas till de biotopskyddade objekt som finns i programområdet och planeras in i 
bebyggelsestruktur och gaturum i den mån det är möjligt kan mycket av värdet knutet till 
biotoperna bevaras, se gestaltningsförslag i Figur 3.1. I den mån kommande detaljplaner för 
området inte kan genomföras utan att det innebär en skada på biotopskyddade element 
kommer dispens från biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § miljöbalken att sökas för åtgärden. 

5.3 Naturmiljö 

5.3.1 Förutsättningar 
Skydd av naturmiljö innebär bevarande av biologisk mångfald, som i stor skala är livsviktigt 
för jordens ekosystem och alla levande organismer. Inom ramen för 
hushållningsbestämmelserna 3 kap. 3§ och 6 § och Biotopskydd 7 kap. 11§ Miljöbalken (MB) 
samt artskyddsförordningen (2007:845) skyddas viktiga naturvärden. Miljöbalkens 3 kap. 3§ 
anger att mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt 
möjligt skall skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. 

Området ligger i östra utkanten av Bjuvs tätort och sträcker sig mellan Norra Vramsvägen i 
söder och Gruvmuseet i norr. Området utgörs av Findus tidigare verksamhets- och 
produktionsområde i Selleberga och består av åkermark, vall och betesmark, planterade 
busk- och skogsområden, ett äldre skogsbestånd samt Vege å. Området är i västra delen 
plant och i östra delen nordostsluttande ned i Vege ås dalgång. 

Delar av området omfattas av riksintresse för naturvård. 

5.3.1.1 Naturvärdesinventering 
En naturvärdesinventering har utförts inom programområdet och rekreationsområdet (Figur 
5.3) under april 2020. Fältbesök gjordes den 14 april 2020. Naturvärdesinventeringen har 
gjorts enligt svensk standard SS 199000:2014 (SIS Swedish Standard Institute 2014) med 
ambitionsnivån NVI på fältnivå medel och med stöd av teknisk rapport SIS-TR 199001:2014. 
Det innebär att naturvärdesobjekt ned till en storlek av 0,1 hektar har eftersökts och kartlagts 
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i fält. Naturvärdesinventeringen har utförts med tilläggen naturvärdesklass 4, generellt 
biotopskydd och detaljerad redovisning av artförekomst. För samtliga naturvärdesobjekt har 
även en bedömning om naturmiljön utgör en Natura 2000-naturtyp utförts. 

De flesta skogsbestånden är planterade och består av unga till medelålders träd. Träden står 
oftast i raka rader, men det finns också inslag av självsådda träd i dessa bestånd. Dessa 
planterade skogar består oftast av klibbal, skogsek, hägg och lind. Här finns mindre inslag av 
skogsalm, ask, fågelbär, sälg, avenbok och björk. Ett mindre skogsbestånd vid 
forskningsstationen utgörs av naturlig sekundärskog av flera olika lövträd. I östra delen finns 
ett större sammanhängande stråk av äldre grovstammig ädellövskog bestående av främst 
ask och skogsek. 

Längs östra gränsen av inventeringsområdet rinner Vege å. Ån har lugnt flöde och vid 
inventeringstillfället var vattnet lite grumligt. Ån omges på sträckan av näringspåverkade 
gräsmarker och spridda träd av främst pil och buskage av slån och hagtorn. I Bjuvs kommuns 
naturvårdsprogram bedöms ån ha påtagligt naturvärde. I dalgången längs Vege å finns flera 
småvatten, både grävda dammar och mer eller mindre tillfälliga vatten i svackor i terrängen. 

I det inventerade området identifierades tio objekt med naturvärdesklass 3 (påtagligt 
naturvärde). Dessa finns redovisade på karta i figur 5.3. 

De områden som har bedömts till klass 3 är Vege å, två dammar, ett kärr/ igenväxt damm, 
en damm med omgivande grov ask, tre trädrader av skogsek och ask, ett skogsbestånd av 
äldre skogsek och ask samt ett skogsbestånd av sekundär lövskog. De områden som bedömts 
till klass 4 är buskridåer av slån och hagtorn, planterade buskmarker och skogsbestånd samt 
poppelalléer.  

Inga objekt har bedömts hålla naturvärdesklass 1 (högsta naturvärde) eller naturvärdesklass 
2 (högt naturvärde). Av resterande inventeringsområde bedöms åkrar, vallodlingar och andra 
näringspåverkade gräsmarker, ruderatytor utan någon tydlig vegetation och hårdgjorda ytor 
ha lågt naturvärde.  

Sammantaget bedöms omkring 40 procent av det inventerade området hysa någon form av 
naturvärde. 

Inom området finns flertalet fynd av rödlistade fågelarter i Artportalen, däribland 
kungsfiskare, pungmes och gulsparv. Även större brun fladdermus har rapporterats i 
området. De flesta noteringarna är i anslutning till Vegeå där naturen lämnas för rekreation. 
Risk för påverkan på dessa arter finns om besökstrycket blir högt på området. 

  



 

 
Bjuvs kommun 
MKB Selleberga 
Datum 01/06/2020, Version Nr 1 

 

 

Tabell 5.1 Naturvårdsarter som noterats under inventeringen. Värde: Rödlistan VU=Sårbar, 
NT=Nära hotad. S=Signalart (indikerar värden kopplade till träd och skogliga miljöer), Prioriterad 
art omfattar art som anges med beteckningen B i artskyddsförordningens bilaga 1, d v s arten har 
enligt fågeldirektivet eller art- och habitatdirektivet ett sådant unionsintresse att särskilda 
skyddsområden (fågeldirektivet) eller bevarandeområden (art- och habitatdirektivet) behöver 
utses. 

Art Värde Kommentar 
Fåglar  
Brun kärrhök Prioriterad art Vid Vege å 
Röd glada Prioriterad art Vid Vege å 
Stare  VU Trädraden av ek, 

objekt 2 
Kricka NT Sannolikt rastande 
Mossor  
Guldlocksmossa signalart På grov poppel 
Kärlväxter  
Hålnunneört NT  
Murgröna Signalart  
Groddjur  
Vanlig groda fridlyst damm 

 

Tabell 5.2 Övriga artfynd i samband med inventering. 

Art Värde Kommentar 
Insekter 
Grön sandjägare   
Lavar 
Grön spiklav  På äldre ek och ask.  
Rostfläckig nållav  På äldre ek och ask.  

 

Naturvärdesinventeringens objekt 1-6a (Figur 5.4.) finns inom den del av programområdet 
som planeras för bebyggelse och påverkas därför i högre eller lägre utsträckning av den 
planerade bebyggelsen. Övriga objekt finns i den del av området som planeras vara 
rekreationsområde.  

5.3.2 Åtgärdsförslag 
Hänsyn tas till naturområden och landskapselement inom programområdet. De objekt som 
omfattas av biotopskydd integreras i den mån det är möjligt i bebyggelsen på ett sådant sätt 
att deras värden består eller kan utvecklas. I de fall biotopskyddade element inte kan finnas 
kvar kommer dispens att sökas.  

De stora naturvärdena är framför allt kopplade till stora träd och trädmiljöer samt till 
småvatten och vattendrag inklusive Vege å varför dessa bör prioriteras med avseende på 
såväl bevarande som utveckling.  

Nya grönblåa områden och stråk utvecklas med värden för både biodiversitet och 
ekosystemtjänster såsom rekreation. 
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5.3.3 Konsekvenser av nollalternativ 
Även om planprogrammet inte genomförs kommer kommunen att arbeta mer aktivt med 
rekreationsområdet. Området kommer att göras mer tillgängligt efter hand, bland annat ska 
slingorna rustas upp och informationen till allmänheten förbättras. 

Naturvärdena i området bedöms i sammanhanget ha måttligt värde då de har högre 
naturvärde än omgivande mark men bedömts ha naturvärdesklass 3 eller 4. Påverkan av 
ökad besöksfrekvens bedöms vara ingen eller positiv. Konsekvensen bedöms därför bli liten. 

5.3.4 Konsekvenser av programalternativ 
Naturvärdena i området bedöms i sammanhanget ha måttligt värde då de har högre 
naturvärde än omgivande mark men bedömts ha naturvärdesklass 3 eller 4. Påverkansgraden 
bedöms vara liten eftersom hänsyn kommer att tas till framför allt biotopskyddade element i 
programområdet och att nya vatten- och grönområden tillkommer. Ett ökat besökstryck 
kommer dock att påverka naturvärdena i rekreationsområdet negativt, framför allt på grund 
av ökad störningsrisk. Konsekvensen bedöms bli måttlig.   

5.4 Föroreningar i mark- och grundvatten 

5.4.1 Förutsättningar 

5.4.1.1 Miljöteknisk markprovtagning 
Findus har tidigare bedrivit verksamhet på fastigheten varför en stor del av marken utgörs 
av jordbruksmark. Marken har även nyttjats för personalbyggnader, ekonomihus, förråd, 
lagringsutrymmen, kycklinghus och verkstäder knutna till Findus verksamhet. Baserat på 
verksamheten som har bedrivits har det antagits kunna finnas föroreningar i form av olika 
typer av växtskyddsmedel inom fastigheten. Andra kemiska produkter som misstänks kunna 
förekomma är diesel, spillolja, smörjolja och petroleumprodukter. 

Baserat på misstanke om föroreningar har miljötekniska markundersökningar genomförts 
inom området för planprogrammet (bilaga 2). För att täcka in programområdets relativt stora 
yta har markmiljöprovtagning skett i flera omgångar. Provtagning har genomförts genom 
jordprovtagning med borrbandvagn utrustad med skruvborr, samt genom ytliga samlingsprov 
med spade och jordspjut. Analyserade jordprov har jämförts med generella riktvärden från 
Naturvårdsverket för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning 
(MKM), samt med haltnivåer för mindre än ringa risk (MRR). Provpunkter visas i Figur 5.5 
och Figur 5.6. 
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Figur 5.5. Bilden visar provpunkter från miljötekniska markundersökningar genomförda under 
2017. Bilden är tagen från ÅF, Kompletterande miljöteknisk markundersökning på fastigheten 
Selleberga 17:1 i Bjuvs kommun 2017-11-24. 

 

Figur 5.6. Bilden visar provtagningspunkter för markmiljöundersökning genomförd under 2020. 

I den övergripande miljötekniska markundersökningen på fastigheten Selleberga 17:1 under 
2017 påvisades förorening i de ytliga jordlagren i form av halter av metaller (bly, kadmium 
och zink), PAH:er och bekämpningsmedel (DDD, DDE och DDT) överstigande 
Naturvårdsverkets riktvärde för KM. De kompletterande undersökningarna visar även på 
förhöjda halter av metaller, PAH:er och pesticider. I ett par punkter påvisades halter i jord 
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av bly, kadmium och krom överstigande Naturvårdsverkets angivna halter för mindre än ringa 
risk (MRR). Föroreningen av metaller och PAH, i halter över Naturvårdsverkets generella 
riktvärde för KM, har påträffats i provtagningspunkt 20ÅF05, på nivån 0-0,3 meter och 0,3-
0,5 meter. Föroreningen bedöms vara bunden till de avvikande fyllnadsmassorna som 
påträffades i provtagningspunkten. Större delen av provresultaten visar på mycket låga 
halter, under riktvärde för KM, på jordbruksmark.  

5.4.1.2 Deponi 
Inom området för markreserven finns en sluttäckt deponi. Findus har som tidigare 
verksamhetsutövare ett kontrollansvar för deponins efterbehandlingsfas som sträcker sig 
i minst 30 år. Deponin är belägen cirka 100 meter söder om Vege å, se  Figur 5.7. 

 
Figur 5.7. Figuren visar planprogramområdet. Grön markering visar läget för deponin.  

Deponin består av avfall i form av jordmassor, organiskt material samt rivningsmaterial från 
byggnader inom området. Deponering pågick mellan 1941 och 2009. Sluttäckning av deponin 
genomfördes under 2011 – 2013, varefter ett kontrollprogram upprättades för deponin. Enligt 
kontrollprogrammet ska en årlig rapportering ske. Deponin har sluttäckts genom ett 
underliggande 0,6 meter mäktigt tätskikt bestående av lera, utlagt för att förhindra infiltration 
av regnvatten. Ovan tätskiktet har ett 1,5 meter mäktigt skyddslager bestående av främst 
lera och lermorän lagts ut, för att förhindra skada på tätskiktet och för att ytterligare främja 
ytavrinning av regnvatten. Troligen sker eventuell lakvattenspridning främst nedåt mot Vege 
å. Deponins ovanyta har slutligen besåtts för att påskynda etablering av vegetation och dess 
slänter har försetts med dräneringsdiken för avledning av dagvatten. 

5.4.1.3 Grundvatten 
I samband med markmiljöprovtagning har det tagits grundvattenprover i området. I tre 
prover påvisades höga halter av metallerna nickel och zink och i två av dem halter av 
bekämpningsmedel. I ett grundvattenprov påvisades förhöjda halter av 2,6-Diklorbenzamid 
med en halt på 0,29 μg/l. Halten överstiger Naturvårdsverkets riktvärde för enskilda 
pesticider i grundvatten. 
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5.4.2 Åtgärdsförslag 
Grundvattnet bör inte användas för dricksvatten eller bevattning inom eventuellt kommande 
bostadsområde. 

Föroreningarnas utbredning bör fastställas och i det fall det krävs ska lämpliga 
efterbehandlingsåtgärder tas fram innan området bebyggs. På en del av åkermarken finns 
fyllnadsjord med halter över KM vilka behöver åtgärdas, vilket kan ske via masshantering vid 
byggnation eller genom avhjälpandeåtgärder.  

Alla massor som schaktas bort från ett område räknas som ett avfall (Naturvårdsverket, 
2010). Om schaktmassor ska återanvändas på en annan plats och om halterna i 
schaktmassorna överstiger MRR ska en anmälan om Återanvändning av avfall inlämnas och 
godkännas av tillsynsmyndigheten. 

Befintlig riskanalys avseende deponin bör ses över och vid behov uppdateras innan området 
bebyggs. Detta i syfte att avgöra eventuella spridningsvägar och exponeringsvägar av 
föroreningar som föreligger från deponin i samband med förändrad markanvändning.  

5.4.3 Konsekvenser av nollalternativ 
Om ingen exploatering av programområdet sker kommer nuvarande markområden att 
lämnas orörda och ingen påverkan på markmiljön sker. Då genomförs inga 
avhjälpandeåtgärder vilket innebär att på sikt förekommer en viss risk att befintliga 
föroreningar kan spridas mot Vege å. 

5.4.4 Konsekvenser av programalternativ 
Genomförda markmiljöundersökningar visar att det finns punkter i området med halter 
överstigande KM för bland annat metaller, pesticider och PAH:er. Inom rekreationsområdet 
finns även en deponi. De flesta provpunkter visar dock på halter understigande KM. Området 
bedöms därför ha ett måttligt värde sett till föroreningar.  

Den yta som avses att bebyggas utgörs till stor del av jordbruksmark där de av flesta 
provresultaten visar på mycket låga halter, under riktvärde för KM. Deponin har sluttäckts 
och Findus har upprättat ett kontrollprogram för deponin. Ingen bebyggelse är planerad i 
anslutning till deponin. För de områden där halter överstiger KM kommer åtgärder vidtas 
innan byggnation sker varför åtgärden inte bedöms leda till någon spridning av föroreningar 
i mark. Genom att åtgärder vidtas inom programområdet för de punkter där halter 
överstigande KM påträffats leder åtgärden till att risken för spridning av förorening till bland 
annat Vege å minskar. I och med det bedöms åtgärden ha en positiv påverkan på miljön. 

Inget grundvatten inom fastigheten bedöms vara aktuellt för grundvattenuttag i form av 
dricksvatten eller bevattning vid en framtida bostadsexploatering varför planprogrammet inte 
bidrar till någon spridning av förorenat grundvatten. 

Områdets värde sett till föroreningar bedöms som måttligt. Åtgärden bedöms innebära en 
positiv påverkan och därmed blir det en positiv konsekvens av programmet på markmiljön. 

5.5 Vattenmiljö 

5.5.1 Förutsättningar 
Programmets område angränsar till vattenförekomsten Vegeå. Vegeå är ett värdefullt 
vattendrag för fisk- och bottenfauna och är även ett värdefullt sportfiskevatten. I Bjuvs 
kommuns naturvårdsprogram bedöms ån ha påtagligt naturvärde. 
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Vattendraget är idag påverkat av näringsläckage från jordbruksmark. Vid tidpunkten för 
naturvärdesinventeringen hade ån lugnt flöde och var något grumlig. Ån omges på den 
aktuella sträckan av näringspåverkade gräsmarker och spridda träd av främst pil och buskage 
av slån och hagtorn.  

I dalgången längs Vege å finns flera småvatten, både grävda dammar och mer eller mindre 
tillfälliga vatten i svackor i terrängen.  

5.5.1.1 Miljökvalitetsnormer för vatten 
Miljökvalitetsnormer för vatten omfattar ytvatten (sjöar, vattendrag och kustvatten) och 
grundvatten. En miljökvalitetsnorm för vatten beskriver den kvalitet en så kallad 
vattenförekomst ska ha nått vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla vattenförekomster 
ska uppnå det som inom vattenförvaltning kallas god status. En norm anger en lägstanivå. 
Vattenförekomsten får alltså inte påverkas av en verksamhet på så sätt att kvaliteten blir 
sämre än den status som anges i normen.  

Statusklassning sker utifrån ekologisk status och kemisk status. Ekologisk status bedöms i 
en femgradig skala (hög, god, måttlig, otillfredsställande, dålig) genom att data för en 
kvalitetsfaktor, exempelvis bottenfauna, kiselalger och fisk, jämförs med 
referensförhållanden för den typ av vatten man bedömer. Om en betydande påverkan 
identifierats för ett vatten ska de kvalitetsfaktorer som är känsligast för just denna påverkan 
användas för att bedöma konsekvenserna i vattenmiljön. 

Kemisk status bestäms genom att mäta halterna av miljögifter eller föroreningar och jämföra 
dem mot gränsvärden som inte får överskridas om status ska bedömas som god. För kemisk 
status har klassificeringsskalan enbart två nivåer: God och ”uppnår ej god”. 

Utgångspunkten är i de flesta fall att god status ska uppnås och att statusen inte får 
försämras.  

Planprogrammet för Selleberga berör delar av Vege å. Enligt VISS (Vatteninformation i 
Sverige) har Vege å på denna sträcka måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk 
status.  Den ekologiska bedömningen ”måttlig ekologisk status” bygger på att ån framförallt 
är påverkad av övergödning, då fosfor, ammoniak och nitrat förekommer i höga halter, men 
även på att åns morfologi och hydrologi är påverkad av rätning och rensning.  
Vattenförekomsten har också problem med miljöfarliga ämnen som bedöms under ekologisk 
status då ett eller flera så kallade särskilda förorenande ämnen (SFÄ) är uppmätta i halter 
över gränsvärde. Fisk är bedömd till måttlig status, morfologiskt tillstånd är bedömt till 
otillfredsställande status och hydrologiskt tillstånd är bedömt till dålig status. Den kemiska 
bedömningen ”uppnår ej god kemisk status” baseras på att vattenförekomsten inte bedöms 
uppnå god status med avseende på bromerade difenyletrar och kvicksilver. 

5.5.2 Åtgärdsförslag 
Direktutsläpp av dagvatten till Vege å, andra vattendrag eller befintliga småvatten ska inte 
ske. Fördröjningsytor, öppna dagvattendiken och översvämningsbäddar som fördröjer och 
renar dagvattnet innan det når recipienten föreslås i planprogrammet. Dagvattnet kan på 
detta sätt fördröjas så nära källan som möjligt. Därigenom kan dels föroreningshalterna 
minska genom att de antingen bryts ned eller sedimenterar, dels kan höga flödestoppar i 
recipienten undvikas.    

Vid exploatering bör principerna i dagvattenpolicyn för Bjuvs kommun följas för att minimera 
negativ påverkan och samtidigt stärka den positiva resurs som dagvatten kan utgöra. 
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5.5.3 Konsekvenser av nollalternativ 
Om planprogrammet inte genomförs innebär det att påverkan på vattendrag och småvatten 
är oförändrad.  

Vattenförekomsten bedöms ha måttligt värde. Den negativa påverkan bedöms vara måttlig 
till stor. Konsekvensen bedöms därmed vara måttlig.   

5.5.4 Konsekvenser av planprogram 
När området bebyggs och delvis hårdgörs kommer dagvattenmängderna från gatumiljöer och 
motsvarande ytor att öka. Därmed riskerar även mängden föroreningar, såsom partiklar från 
däckslitage och andra föroreningar relaterade till trafik och transporter som kan hamna i 
vattendrag och småvatten att öka.  

I samband med exploateringen minskar jordbruksarealerna vilket gör att näringsläckaget av 
exempelvis kväve, fosfor och kalium samt andra växtnäringsämnen från brukad mark i 
området till Vege å och andra vattendrag samt småvatten minskar.  

Vattenförekomsten bedöms ha måttligt värde. Den negativa påverkan bedöms vara måttlig 
till stor. Konsekvensen bedöms därmed vara måttlig.   

5.6 Naturresurser, jordbruksmark 

5.6.1 Förutsättningar 
Planprogrammets genomförande har bedömts kunna innebära en risk för en betydande 
påverkan på jordbruksmarken i området.  

Området för planprogrammet utgörs av Findus gamla verksamhetsområde där större del av 
ytan utgörs av jordbruksmark. Jordbruksmarken har bedömts ha höga brukningsvärden i 
Länsstyrelsens klassificering av jordbruksmark.  

Den aktuella jordbruksmarken som tas i anspråk för bebyggelse inom programområdet 
utgörs av 7 olika jordbruksblock. Det största blocket är 8,71 ha och det minsta 0,39 ha. 
Totalt utgörs cirka 23,34 ha av programområdet av jordbruksmark, se Figur 5.8.  

 

Figur 5.8. Bilden visar registrerade jordbruksblock 2016 (orange markering) i området för 
planprogrammet. Bild hämtad från Länsstyrelsen Skåne 2020-05-12.  
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Av den naturvärdesinventering som gjorts framgår att all jordbruksmark i 
inventeringsområdet är näringspåverkad och består dels av aktivt odlad åker med raps som 
i västra delen av området och dels av gräsmark som domineras av bredbladiga gräs som 
hundäxing, timotej och ängskavle. Gräsmarken utgörs av vallodlingar och enstaka inhägnade 
betesytor. 

5.6.2 Åtgärdsförslag 
I anslutning till bebyggelse kan mindre områden lämnas för odling i form av till exempel 
odlingslotter eller gemensamhetsodling i anslutning till flerbostadshus. 

5.6.3 Konsekvenser av nollalternativ 
Om ingen exploatering av programområdet sker kommer nuvarande markområden att 
lämnas orörda och ingen påverkan på jordbruksmarken sker.  

5.6.4 Konsekvenser av programalternativ 
Jordbruksmark är en resurs som genom ett hållbart brukande kan producera livsmedel och 
andra råvaror under mycket lång tid. Jordbruksmark är kostsamt och i vissa fall omöjlig att 
återskapa. Bostadsbebyggelse innebär en irreversibel förändring av som innebär att marken 
inte kan återställas för odling. Ianspråktagande av jordbruksmark regleras därför bland annat 
av miljöbalken. Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och under förutsättning att behovet inte kan tillgodoses på ett, 
från allmän synpunkt tillfredsställande sätt, genom att annan mark tas i anspråk. Med 
brukningsvärd jordbruksmark menas mark som med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga 
förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion.  

Planprogrammets genomförande innebär att drygt 20 hektar jordbruksmark irreversibelt tas 
i anspråk för bebyggelse. Genomförandet av planprogrammet bedöms därför utgöra en stor 
negativ påverkan. Marken har ett högt brukningsvärde sett till markegenskaperna i området 
och den långa kontinuiteten av att ha brukats. Sett till de överlag relativt små arealerna för 
respektive jordbruksblock i relation till omgivande jordbruksmark, samt lokaliseringen av 
jordbruksmarken mellan Bjuvs tätort och Vegeå bedöms jordbruksmarken vara relativt 
svårbrukad. Jordbruksmarken som tas i anspråk bedöms därför, i relation till omgivande 
jordbruksmark i Bjuvs kommun, ha ett måttligt värde.  

Jordbruksmarkens värde bedöms vara måttligt. Störningens omfattning bedöms dock ha en 
stor negativ påverkan, varför åtgärden får en stor negativ konsekvens.  

Trots den stora konsekvensen som genomförandet av planprogrammet får lokalt på 
jordbruksmarken bedöms åtgärden inte strida mot 3 kap. 4 § miljöbalken. Syftet med att 
bebygga aktuell del av Sellebergaområdet är att tillgodose behovet av bostäder, vilket är ett 
väsentligt allmänintresse.  

Bjuvs tätort kantas genomgående av brukningsvärd jordbruksmark. För att tillgodose behovet 
av bostäder i Bjuv krävs det därför att jordbruksmark tas i anspråk. Med hänsyn till 
jordbruksmarkens värde har Bjuvs kommun haft som utgångspunkt att om byggnationer 
kräver att jordbruksmark tas i anspråk så ska det primärt ske på jordbruksmark av sämre 
jordkvalitet och på ytor som på andra sätt är svårtillgängliga för jordbruk. Den del av 
Selleberga som avses att bebyggas utgörs av relativt svårbrukad jordbruksmark, då den i 
relation till övrig jordbruksmark i Bjuv, består av mindre block och ligger insprängd mellan 
Bjuvs tätort och Vege å. Jordbruksmarken i Sellebergaområdet har även klassats som något 
mindre brukningsvärd i relation till jordbruksmarken nordväst om Bjuv. I anspråkstagandet 
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av jordbruksmarken i Sellebergaområdet för bostadsbebyggelse bedöms därför ha en mindre 
påverkan på det allmänna intresset av att bevara brukningsvärd jordbruksmark än om 
jordbruksmark av högre kvalitet skulle tagits i anspråk.  

I översiktsplanen för Bjuvs kommun finns ytterligare markområden, möjliga för 
bostadsbebyggelse, utpekade. Av de områden som är utpekade för bebyggelse i anslutning 
till Bjuvs tätort är det endast Sellebergaområdet som är relevant för blandad 
bostadsbebyggelse. En blandad bebyggelse är bland annat viktigt för att kommunen ska 
kunna erbjuda en variation av boendeformer som passar människor i olika åldrar och med 
olika ekonomiska förutsättningar. Av de större områden som är utpekade för 
bostadsbebyggelse i översiktsplanen är Bjuvs kommun endast markägare för 
Sellebergaområdet, se Figur 3.2. Fem mindre områden har bebyggts sedan översiktsplanen 
antogs, av dessa ligger tre områden inne i Bjuv och två i direkt anslutning till tätorten. Mer 
förtätning inom Bjuvs tätort skulle innebära att grönytor och andra områden som genererar 
kvaliteter måste tas i anspråk. De ytorna kan inte heller erbjuda samma antal bostäder som 
nu planeras i Selleberga. 

Genom att skapa en förtätad stadsdel nyttjas marken i hög utsträckning. Det innebär att 
behovet av bostäder kan tillgodoses på en mindre yta än om bebyggelsen till exempel enkom 
bestod av villabebyggelse. Detta leder till ett resursnyttjande som gör att planprogrammet 
endast omfattar en mindre del av det område som pekats ut som utredningsområde i 
översiktsplanen och att resterande delar fortsatt utgörs av jordbruksmark. Genom att 
etablera bostadsbebyggelse i Sellebergaområdet kan även befintlig infrastruktur i Bjuvs tätort 
och inom området i stor utsträckning nyttjas vilket skapar ett minskat resursbehov och ett 
effektivt utnyttjande av marken. 

Den sammantagna bedömningen är att det inte finns något annat område i anslutning till 
Bjuvs tätort som utgör en lämpligare lokalisering sett till påverkan på miljön och människors 
hälsa. Behovet av bebyggelse kan alltså inte tillgodoses, på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt, genom att annan mark tas i anspråk.  

5.7 Kulturmiljö 

5.7.1 Förutsättningar 
Det finns inga registrerade fornlämningar inom den del av planprogrammet som avses att 
bebyggas, alltså det område som anges som programområde, se figur 1.2. Det finns dock 
registrerade fornlämningar inom den yta som är avsatt som markreserv, se figur 5.9. 
Markreserven avses inte att bebyggas inom de kommande 40 åren varför den inte ingår i 
denna miljökonsekvensbeskrivning. 
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Figur 5.9. Bilden visar kända fornlämningar i anslutning till programområdet, samt område för 
särskilt värdefulla kulturmiljöer. Bild från Länsstyrelsen Skåne 2020-05-12. 

Då det finns registrerade fornlämningar i anslutning till det område som avses att bebyggas 
har Bjuvs kommun lämnat in en begäran om samråd enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen (SFS 
1988:950), för att säkerställa så att det inte finns något hinder för genomförandet av 
planprogrammet. 

Länsstyrelsen har i sitt kulturmiljöprogram pekat ut särskilt värdefulla kulturmiljöer med 
kulturhistoriska värden som ska bevaras, vårdas och utvecklas. Aktuellt område utgör en del 
av Bjuv som är utpekad som en särskilt värdefull kulturmiljö. 

Av Kulturmiljöprogrammet framgår att Bjuv har medeltida anor och att sambandet mellan 
kyrka, prästgård och skola är värdefullt då det visar på Bjuvs tid som mindre by och 
sockencentrum. Traktens stora stenkolsförekomster var av betydelse för Bjuv som kom att 
utvecklas till en traditionell bruksmiljö under 1870-talet. Bebyggelsen i Bjuv har till stor del 
utvecklats från arbetarbebyggelse med bostäder, gatumönster och torgbildningar. Utöver 
området runt stenkolsgruvan utgör bostadsområden så som Lindallén, Selleberga och 
Prästkragen värdefulla miljöer då de är illustrativa för den senare typen av bostadsbebyggelse 
inom ett brukssamhälle. Bostadsbebyggelsen i Selleberga kännetecknas bland annat av rikligt 
tilltagna trädgårdar och att husen ligger grupperade kring en öppen plats.  

5.7.2 Åtgärdsförslag 
Bostadsbebyggelsen bör utformas så att den överensstämmer med de kvalitéer som lyfts i 
kulturmiljöprogrammet för bostadsbebyggelsen i Selleberga. Till exempel bör husen omges 
av gröna trädgårdar, bostadsgårdar och naturmark, samt bör husen ligga grupperade kring 
en öppen plats för att skapa en torgkänsla. 

5.7.3 Konsekvenser av nollalternativ 
Om ingen exploatering av programområdet sker kommer nuvarande markområden att 
lämnas orörda och ingen påverkan på kulturmiljön sker.  
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5.7.4 Konsekvenser av programalternativ 
Området som tas i anspråk för bebyggelse inom planprogrammet bedöms ha måttliga 
kulturhistoriska värden sett till att området omfattas av ett kulturmiljöprogram samt att det 
i närområdet finns flera registrerade fornlämningar. 

Det finns dock inga registrerade fornlämningar inom programområdet där bebyggelse är 
planerad. Då planprogrammet har som mål att utveckla Selleberga som en uppdaterad och 
förtätad version av den klassiska trädgårdsstaden och framhäva de befintliga kulturmiljöerna 
bedöms planprogrammet inte ha någon negativ påverkan på de värden som 
kulturmiljöprogrammet avser att bevara. Programmet bedöms därför inte ha någon påverkan 
på kulturmiljön i området.  

Kulturmiljöns värde är måttligt. Åtgärden bedöms inte innebära någon påverkan och därmed 
blir det ingen konsekvens av programmet på områdets kända kulturmiljöer. 

5.8 Transporter 

5.8.1 Förutsättningar 
Sellebergaområdet är idag påverkat av transporter och trafik framför allt på de 
omkringliggande vägarna Östergatan och N Vramsvägen.  

Enligt Trafikutredning Selleberga (Afry 2020) var trafikflödet på Östergatan 2019 931 fordon 
per dygn och på N Vramsvägen 739 fordon per dygn. Uppskattade trafikflöden år 2050 är 
2850 fordon per dygn på Östergatan och 1350 fordon per dygn på N Vramsvägen.  

5.8.1.1 Miljökvalitetsnormer för luft och buller 
Miljökvalitetsnormer för luft finns för ämnena kvävedioxid/kväveoxider, partiklar 
(PM10/PM2,5), bensen, kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. I samtliga 
fall ligger värdena under eller mycket under miljökvalitetsnormen för respektive ämne. 

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsättningsnorm som innebär att ”Det ska 
eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa”. Normen 
följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

5.8.2 Åtgärdsförslag 
Satsningar på hållbar mobilitet genom stationsnära läge och korta avstånd där kollektivtrafik 
och cykel har möjlighet att konkurrera med bilen för både lokala och regionala resor gör dock 
att negativa konsekvenser till följd av biltrafik bör bli relativt små.  

Bebyggelsestruktur och gatuutformning som enbart tillåter låga hastigheter på gator och 
vägar, liksom prioritering av utrymme för fotgängare och cyklister minskar risken för buller 
men även risken för utsläpp av luftföroreningar från vägtrafik. 

5.8.3 Konsekvenser av nollalternativ 
Om planprogrammet inte genomförs kommer inte heller någon förändring ske med avseende 
på trafikmängderna. Därmed förändras inte heller situationen vad gäller buller och 
luftkvalitet.  

Det finns ett högt värde, både för miljö och hälsa, i att såväl bullernivåer som 
luftföroreningshalter hålls på en låg nivå. I nollalternativet bedöms det inte bli någon 
påverkan från transporter eftersom transporterna framför allt sker på vägar utanför området 
och ligger på samma nivå som idag. Det bedöms därför inte bli någon konsekvens.   
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5.8.4 Konsekvenser av programalternativ 
Ökat antal boenden leder till ökat antal transporter. Det gäller såväl persontransporter som 
leverans av varor och tjänster.  

Ökade trafikmängder på tillfartsvägarna och huvudkopplingarna Östergatan och 
N Vramsvägen kommer att påverka området. Bullerpåverkan kan även öka tillfälligt i 
samband med byggnation, dessutom kan tillkommande trafik innebära högre störningsnivåer 
i vissa lägen. Närheten till bostäder och skola/förskola innebär en viss risk för att 
programmets genomförande kan medföra negativ påverkan på människors hälsa. 

Ökade trafikmängder kan även medföra höjda luftföroreningshalter som kan komma att 
påverka miljön och hälsan hos dem som vistas i området. Föroreningshalterna kan även öka 
tillfälligt i samband med byggnation. Det finns dock inte anledning att anta att förändringarna 
blir stora eller att miljökonsekvensnormer skulle överskridas. 

Det finns ett högt värde, både för miljö och hälsa, i låga bullernivåer och låga 
luftföroreningshalter. Påverkan från transporter bedöms vara liten eftersom bebyggelsen 
utformas på ett sådant sätt att cyklister och fotgängare prioriteras i stadsbilden och att de 
stora trafikflödena hålls utanför området. Konsekvenserna bedöms därför bli måttliga.  

6 Kumulativa effekter 
Kumulativa effekter ska bedömas enligt 6 kap. miljöbalken samt 
miljöbedömningsförordningen.  

Kumulativa effekter kan beskrivas som effekter som samverkar på olika sätt. Det kan handla 
om olika typer av effekter från en enskild verksamhet eller effekter från olika verksamheter. 
Dessa kumulativa effekter kan ge upphov till en förstärkning av påverkan, i vissa fall även en 
motverkan av påverkan och i ett tredje fall kan det bildas en synergieffekt där kombinationen 
av effekterna blir större än summan av de enskilda aktiviteterna.  

Ett exempel på en kumulativ effekt är att både buller och luftföroreningar påverkar hälsan. 
Ett annat exempel kan vara att en skyddsvärd naturmiljö påverkas både av utsläpp till vatten 
och av att markyta tas i anspråk.  

Med dagens aktuella klimatförändringar är det extra viktigt att ta hänsyn till kumulativa 
effekter i planer och program för att exempelvis planera för grön infrastruktur, möjligheten 
att ta hand om stora mängder vatten eller brist på vatten. I planer som innebär 
förtätningsprojekt kan kumulativa effekter spela stor roll. Detta på grund av att gator med 
fler byggnader kan motverka luftens rörelser och orsaka ökade luftmiljöproblem, ökade 
bullernivåer och därmed hälsokonsekvenser för befolkningen. Förtätning kan även påverka 
möjligheten att ta hand om dagvatten och hantera översvämningar på grund av minskad 
grönyta (Naturvårdsverket, 2019g). 

Om ingen exploatering av programområdet sker kommer nuvarande markområden att 
lämnas orörda och ingen kumulativ påverkan sker.  

Ökad bebyggelse i området kan leda till att rekreationsområdet längs Vege å nyttjas av fler, 
vilket är positivt ur hälsosynpunkt men det kan även innebära negativa konsekvenser i form 
av ökad störning av arter och habitat samt att nedskräpningen ökar. Ökad besöksfrekvens 
ställer även krav på faciliteter i anslutning till strandskydds- och rekreationsområdet. 

Jordbruksmark tas i anspråk för utbyggnaden av programområdet. Detta har utöver lokal 
påverkan även påverkan på möjligheten i ett regionalt, nationellt och globalt perspektiv klara 
framtida livsmedelsförsörjning för en växande befolkning.  
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Ökade trafikflöden påverkar omgivande bebyggelse och dess invånare negativt både vad 
avser luftkvalitet och buller.   

Genom att planera och bygga ett område som premierar resor till fots samt med cykel och 
kollektivtrafik kan sådana resor gynnas även i resten av Bjuv. På så vis kan miljöpåverkan 
från transporter minska på lång sikt. 

Konnektivitet och spridningsmöjligheter försämras om befintliga gröna stråk försvinner eller 
bryts upp. Ekologiska samband kan å andra sidan stärkas om den nya bebyggelsens gröna 
miljöer utformas på ett sätt som gynnar artspridning och som på så vis bidrar till att binda 
samman miljön vid Vege å med parker och grönområden i övriga Bjuvs tätort. I detta 
sammanhang är det främst mindre arter som kan gynnas, exempelvis pollinerande insekter, 
groddjur, vissa fladdermusarter och fåglar, beroende på hur de gröna stråken utformas.   

6.1 Samlad bedömning 
Sammantaget bedöms de kumulativa effekterna kunna bli övervägande positiva i ett lokalt 
perspektiv, förutsatt att stor omsorg ägnas åt utformningen av de gröna stråken och att 
aktiva satsningar görs på hållbar mobilitet. I ett större (regionalt, nationellt och globalt) 
perspektiv är förlusten av jordbruksmark negativ. 

7 Påverkan under byggtiden 

7.1 Masshantering 
All masshantering kan innebära en påverkan, spridning och störning på omgivningen. 
Hantering av förorenade massor beskrivs i avsnitt 5.4  

Utifrån de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2 och 3 §§ miljöbalken bör hanteringen 
genomföras med försiktighet och med eftertanke i syfte att minimera påverkan på miljön. 
Tillexempel kan förberedelse och skydd mot bland annat olyckor, damning och 
vattenavrinning vidtas.   

7.2 Yt- och grundvatten 
Under exploatering kan föroreningar förekomma i dagvattnet, och byggtrafik kan generera 
oljespill och suspenderat material. Under byggskedet finns det en risk för att förorenat 
dagvatten kan ledas vidare till Vege å och de småvatten som finns inom rekreationsområdet. 
Det finns även en risk att förorenat vatten infiltrera marken och därmed påverkar 
grundvattnet. Vege å är en vattenförekomst. Enligt 5 kap. miljöbalken får vattenförekomsters 
status inte försämras. För att inte riskera att intilliggande vattenområden så som Vege å 
påverkas negativt är dagvattenhanteringen viktig att ta hänsyn till vid byggstart, till exempel 
genom olje- och sedimentavskiljning. De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken 
ställer även krav på att lämpliga skyddsåtgärder vidtas. Dessa kan till exempel bestå av 
reningsåtgärder för dagvatten och länshållningsvatten, så att vattnet kan renas och hanteras 
under byggskeden. Genom översyn av förvaring av kemikalier, lagring av avfall, 
miljöanpassade drivmedel etc. kan risken för att undvika att förorena grund- och ytvatten i 
byggskedet minimeras. 

7.3 Luft 
Under byggskedet kommer arbetsmaskiner och transporter medföra utsläpp till luft, av bland 
annat kvävedioxid och partiklar. Även viss damning kan uppkomma i samband med 
exploatering inom planområdet.  



 

 
Bjuvs kommun 
MKB Selleberga 
Datum 01/06/2020, Version Nr 1 

 

 

Genom att tillämpa de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken krav på att bästa 
möjliga teknik ska användas kan utsläpp minimeras genom att använda maskiner med låga 
utsläppsvärden för bland annat kvävedioxid och partiklar. Vidare kan tomgångskörning av 
arbetsmaskiner och fordon undvikas. Drivmedel, oljor och andra kemiska produkter som 
uppfyller kriterier för miljömärkning bör väljas framför andra. Vid behov kan åtgärder vidtas 
för att så långt som möjligt undvika besvärande damning utanför området. Exempel på 
sådana åtgärder kan vara vattenbesprutning vid rivning, borrning, slipning m.m., renhållning 
av området och dammbindning. 

7.4 Buller och vibrationer 
Under byggtiden kan buller och vibrationer uppstå vilket kan utsätta närliggande fastigheter 
och närboende för en störning. Även transporter under byggnationen kan orsaka störning då 
byggskedet kommer att generera mycket tung trafik. Det gäller till exempel vid 
grundläggning, eventuell spontning, pålning och schaktning. Genom att buller hanteras enligt 
Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15) minskar risken 
för störning. I dessa allmänna råd finns riktvärden som entreprenören ska kunna visa att hen 
uppfyller i sin miljöplan samt i det löpande arbetet. Om riktvärdena för buller utomhus inte 
kan uppnås med realistiska åtgärder kan riktvärdena för buller inomhus användas. För att 
minska störning kan byggverksamhet planeras så att den så långt möjligt förläggs till mindre 
störningskänslig tid samt genom att ta fram information till boende i området. 

7.5 Övrigt  
Framkomligheten i området kan komma att begränsas under byggtiden då vägar kan komma 
att trafikeras av tyngre fordon och delar av området kan komma att behöva stängslas in 
under byggtiden. Området närmast Vege å omfattas av strandskydd. Strandskyddet syftar 
bland annat till att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden. 
För att inte inskränka på tillgängligheten inom strandskyddsområdet kan upplagsplatser och 
etableringsområden lokaliseras med hänsyn till såväl befintliga intilliggande naturområden, 
som mark-och vattenförhållanden samt lämpliga transportvägar. Byggarbetarna kan också 
genomföras så att det fortsatt finns en möjlighet att nå rekreationsområdet intill Vege å. För 
att skydda naturvärdena i området så mycket som möjligt under byggtiden kan en skyddszon 
upprättas, där maskiner inte får köra eller materialupplag placeras.  

8 Planförslagets påverkan på miljömål 
I detta avsnitt analyseras förslaget till planprogram mot nationella och regionala miljömål. 
De nationella miljömålen fungerar även som regionala miljömål för Skåne, med undantag för 
klimatområdet där regionala mål har satts upp.  Lokala miljömål saknas för Bjuvs kommun 
men är under framtagande. Beslut om dessa förväntas tas under 2020. 

8.1 Nationella och regionala mål 
I tabell 6-2 redovisas vilka miljökvalitetsmål som Sverige har idag och som är satta till 2020. 
Fetmarkerade mål är de som bedöms påverkas av planprogrammets genomförande. 
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Tabell 8.1 Nationella mål som påverkas av planprogrammets genomförande är fetmarkerade. 

Nationella miljökvalitetsmål 

Begränsad klimatpåverkan Grundvatten av god kvalitet 

Frisk luft Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Bara naturlig försurning Myllrande våtmarker 

Giftfri miljö Levande skogar 

Skyddande ozonskikt Ett rikt odlingslandskap 

Säker strålmiljö Storslagen fjällmiljö 

Ingen övergödning God bebyggd miljö 

Levande sjöar och vattendrag Ett rikt växt – och djurliv 

 

Tabell 8.2 Bedömning av möjligheten att uppfylla miljömålen vid nollalternativet respektive 
genomförande av planprogrammet. 

Miljökvalitetsmål 
 

Bedömning 

 Nollalternativ Planprogram 

Begränsad 
klimatpåverkan 
Regionala mål  
År 2030 ska   
• utsläppen av 

växthusgaser i Skåne 
vara minst 80 procent 
lägre än år 1990. 

• utsläppen av 
växthusgaser från 
konsumtion i Skåne vara 
högst 5 ton 
koldioxidekvivalenter per 
person och år. 

• energianvändningen i 
Skåne vara minst 20 
procent lägre än år 2005 
och utgöras av minst 80 
procent förnybar energi. 

• andelen resor som görs 
med cykel eller gång 
vara minst 30 procent 
och andelen resor som 
görs med kollektivtrafik 
vara minst 28 procent av 
det totala antalet resor i 
Skåne. 

• utsläppen av 
växthusgaser från 
transporter i Skåne vara 

Nollalternativet innebär att 
nuvarande verksamhet fortgår. 
Transporter till och från de 
verksamheter som idag bedrivs 
i området samt driften av 
jordbruket orsakar utsläpp av 
växthusgaser. Dessa förväntas 
vara oförände vilket motverkar 
måluppfyllnad. Nollalternativet 
innebär inte någon förändring 
av varken energimängd eller 
energikälla vilket motverkar 
måluppfyllelse. 
Nollalternativet genererar 
sannolikt mycket låga 
konsumtionsbaserade utsläpp 
vilket medverkar till 
måluppfyllnad.  
Sammantaget motverkar 
nollalternativet 
måluppfyllnaden. 
 

Utsläpp av växthusgaser förväntas 
öka på grund av transporter under 
byggnadstiden vilket motverkar 
måluppfyllelse. Programområdet 
är stationsnära och stadsmiljöerna 
ska utformas så att gående och 
cyklister prioriteras framför 
bilister. Detta medverkar till att 
uppfylla målet.  
Beroende på hur området ska 
försörjas med värme och el kan 
programförslaget i ett större 
perspektiv både bidra och 
motverka till att miljömålet 
uppfylls.   
Konsumtionen i området förväntas 
öka och därmed även de 
konsumtionsbaserade 
växthusgasutsläppen vilket 
motverkar måluppfyllelse. 
Fler byggnader kräver ökad 
energianvändning och 
utbyggnaden av området kommer 
att innebära fler transporter vilket 
innebär att måluppfyllelsen 
motverkas.  
Sammantaget motverkar 
programalternativet 
måluppfyllnaden. 
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Miljökvalitetsmål 
 

Bedömning 

 Nollalternativ Planprogram 

minst 70 procent lägre 
än år 2010. 

Frisk luft 
 

Transporter till och från de 
verksamheter som idag bedrivs 
i området samt jordbruket 
orsakar utsläpp av 
luftföroreningar och motverkar 
därmed i viss utsträckning 
uppfyllandet av miljömålet. 

Exploatering av området kommer 
att innebära ökade transporter och 
risk för höjda luftföroreningshalter 
vilket gör att programmet 
motverkar måluppfyllelsen. 

Ingen övergödning 
 

Visst läckage av 
växtnäringsämnen sker idag 
från jordbruksmarken till Vege 
å vilket motverkar 
måluppfyllelsen. 
 

Andelen näringsämnen som når 
Vege å via dag- och 
dräneringsvatten minskar när 
programområdet får ändrad 
markanvändning och marken inte 
längre odlas. Detta bidrar till 
måluppfyllanden. 

Levande sjöar och 
vattendrag 
  

Visst läckage av 
växtnäringsämnen sker idag 
från jordbruksmarken vilket 
motverkar måluppfyllelsen. 
 

Genomförandet av programmet 
innebär dels anläggande av 
mindre vattenstråk och dammar, 
dels omfattande arbete med att 
fördröja och rena dagvatten vilket 
i båda fallen förväntas bidra till 
måluppfyllelsen. 

Ett rikt odlingslandskap  En stor del av området är idag 
brukat odlingslandskap med 
inslag av landskapselement 
som bidrar till biologisk 
mångfald. I området levereras 
ekosystemtjänster i form av 
livsmedelsproduktion. Detta 
bidrar till att miljömålet 
uppnås.  

 Den bebyggelse som planeras i 
planprogrammet innebär att 
åkermark tas i anspråk vilket 
betyder att odlingslandskapets 
förmåga att leverera 
ekosystemtjänster i form av 
livsmedels- och foderproduktion 
samt utgöra habitat för arter går 
förlorade. Miljömålets uppfyllelse  
motverkas. 

God bebyggd miljö 
 

Bebyggelse finns idag enbart i 
begränsad utsträckning och 
saknar de kvalitetsaspekter 
som krävs för att miljömålet 
ska kunna uppnås.  

Planprogrammet presenterar en 
hållbar bebyggelsestruktur med 
infrastruktur som gynnar hållbara 
transporter och erbjuder olika 
typer av boendemiljöer i 
stationsnära läge. I programmet 
beaktas vikten av att ge utrymme 
för gång- och cykeltrafikanter.  
Genomförandet av 
planprogrammet innebär att 
områden som idag är odlingsbar 
mark tas i anspråk för bebyggelse 
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Miljökvalitetsmål 
 

Bedömning 

 Nollalternativ Planprogram 

men innebär även att gröna 
miljöer och stråk tas tillvara, 
utvecklas och integreras i 
bebyggelsen.  
Sammantaget bidrar 
genomförandet av 
planprogrammet till att miljömålet 
kan uppfyllas. 

Ett rikt växt– och djurliv  
 

Nollalternativet innebär att de 
habitat och landskapselement 
som idag bidrar till områdets 
biodiversitet till största del kan 
bestå. Detta bidrar, 
tillsammans med förbättrad 
tillgänglighet till 
rekreationsområdet, till 
måluppfyllnad. 

Ökad besöksfrekvens och 
användning av naturområdet längs 
Vege å kan ge upphov till ökad 
störning för känsliga arter. 
Befintligt naturområde längs 
Vegeå tas tillvara för rekreation 
och ses i planprogrammet som en 
resurs. 
I ett kortare perspektiv kan 
genomförandet av programmet 
motverka måluppfyllelse då vissa 
habitat kommer att försvinna. 
Planprogrammets genomförande 
med såväl vattenstråk och 
dammar som trädmiljöer bidrar på 
längre sikt till en mer varierad 
grönstruktur som medger 
förutsättningar för ökad 
biodiversitet och 
ekosystemtjänster och därmed 
även bidrar till måluppfyllnad. 

 

9 Samlad bedömning 
Miljökonsekvensbeskrivningen är inriktad på de miljökonsekvenser som bedöms vara av 
störst betydelse. Tyngdpunkten har legat på att beskriva planförslagets betydande 
miljöpåverkan på riksintresse, markmiljö, vattenmiljö, transporter och jordbruksmark. 

I tabell 9.1 nedan sammanfattas planprogrammets bedömda påverkan.  
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Tabell 9.1. Samlad konsekvensbedömning där nollalternativet jämförs mot planförslaget med stöd 
av bedömningsgrunderna.    = stor negativ konsekvens     = måttlig negativ konsekvens     = 
liten negativ konsekvens     = ingen eller positiv konsekvens 

Miljöaspekt Nollalternativ Planförslag Kommentar 

Naturmiljö   
 

 

Programförslagets genomförande 
kräver att vissa naturmiljöer 
exploateras men innebär även att nya 
stråk och områden med biologiska 
värden tillkommer. Besökstrycket på 
rekreationsområdet blir större vilket 
påverkar förekommande arter 
negativt.   

Föroreningar   Områdets värde sett till föroreningar 
bedöms som måttligt. Åtgärden 
bedöms innebära en positiv påverkan 
och därmed blir det en positiv 
konsekvens av programmet på 
markmiljön. 

 

Vattenmiljö   Den förändrade verksamheten 
kommer innebära att oexploaterade 
ytor tas i anspråk och hårdgörs vilket 
innebär risk för att förorenat 
dagvatten når de befintliga 
småvattnen och vattendragen, men 
det innebär också att näringsläckaget 
till Vege å upphör.  

Naturresurser   Jordbruksmarkens värde bedöms 
vara måttligt. Störningens omfattning 
bedöms dock ha en stor negativ 
påverkan, varför åtgärden får en stor 
negativ konsekvens.  

Kulturmiljö   Kulturmiljöns värde är måttligt. 
Åtgärden bedöms inte innebära 
någon påverkan och därmed blir det 
ingen konsekvens av programmet på 
områdets kända kulturmiljöer. 

Transporter   Trafikflödena kommer att öka när 
området bebyggs. Konsekvensen 
bedöms bli måttlig eftersom de 
ökade flödena framför allt sker i 
områdets utkanter. 
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Planprogrammets genomförande innebär att jordbruksmark irreversibelt tas i anspråk vilket 
bedöms vara den enskilt största negativa miljöeffekten. Även natur- och vattenmiljöerna 
kommer att påverkas negativt i samband med exploatering. Planprogrammet kan dock även 
innebära en positiv påverkan på Vege å genom minskad avrinning av bland annat 
näringsämnen från jordbruksmarken. I avvägning mellan allmänna intressen anses marken 
dock behövas för att tillgodose behovet av bostadsförsörjning i anslutning till Bjuvs tätort. 

Allmänhetens möjligheter till motion, rekreation och naturupplevelser i vattennära kontakt 
stärks i och med programförslaget. Rekreationsområdet vid Vege å blir bostadsnära för dem 
som bosätter sig i det nu planerade området, men kan även upplevas som mer tillgängligt 
för övriga Bjuvbor när gång- och cykelvägar genom området står färdiga. Även 
parkeringsmöjligheterna kan öka, vilket främjar tillgängligheten främst för dem som inte bor 
i närheten. 

Transporterna risker att öka som en konsekvens av planprogrammets genomförande. Den 
största ökningen förväntas dock ske i områdets utkanter. Då planprogrammets intention är 
att områdets utformning ska gynna resor med kollektivtrafik, med cykel och till fots, finns 
möjlighet att Bjuv som helhet påverkas transportmässigt positivt. 

Området bedöms kunna utvecklas på ett sådant sätt att flera andra miljöaspekter på sikt kan 
påverkas positivt. Planprogrammets intentioner om blandad bebyggelse med såväl 
flerbostadshus som enskilda bostäder bidrar till en attraktiv bostadsmiljö för människor i alla 
skeden av livet och genom planprogrammets genomförande stärks områdets kvaliteter med 
avseende på tillgänglighet och rekreationsmöjligheter.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

AFRY (ÅF-Infrastructure AB) har på uppdrag av Bjuvs kommun utfört en översiktlig 

miljöteknisk markundersökning på del av fastigheten Selleberga 17:1 i Bjuv. Syftet 

med undersökningen har varit att översiktligt klargöra om marken inom delar av 

fastigheten innehåller några föroreningar som kan begränsa en framtida förändrad 

markanvändning. 

Utförd miljöteknisk markundersökning har utförts tillsammans med en geoteknisk 

undersökning. Genomförda undersökningar redovisas i upprättad markundersöknings-

rapport (MUR). Som komplement till MUR har PM geoteknik och PM miljö upprättats.  

Föreliggande dokument utgör PM miljö där resultat, genomförande, utvärdering och 

rekommendationer av genomförd miljöteknisk markundersökning redovisas.  

 

1.2 Administrativa uppgifter 

Administrativa uppgifter och AFRY:s organisation för detta projekt framgår av 

nedanstående information: 

Objekt/projekt: Selleberga 

Fastighetsbeteckningar Selleberga 17:1 

Fastighetsägare Bjuvs kommun 

Verksamhetsutövare Bjuvs kommun 

Beställare Bjuvs kommun 

Kontaktperson, beställare Niklas Ögren 
Niklas.ogren@bjuv.se 

Uppdragsledare AFRY Axel Sahlin 

Axel.sahlin@afry.com 
072-205 02 81 

Miljökonsult AFRY 

Fältprovtagare AFRY 

Kontaktperson, AFRY Oliver Björnfors 
Oliver.bjornfors@afry.com 
072-203 21 84 

Tillsynsmyndighet Söderåsens miljöförbund 
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2 Områdesbeskrivning och lokalisering 
Undersökningsområdet är beläget i de nordöstra delarna av Bjuvs tätort och utgörs av 

uppodlad åkermark. Områdets yta uppgår till cirka 83 000 m2.  

 

 

Figur 1: Översiktlig kartbild över undersökningsområdet. Ungefärligt läge för aktuellt område är 

markerat med röd markering. © Lantmäteriet Medgivande R50086180_200001 

 

 

 

Figur 2: Flygfoto över nu aktuellt undersökningsområde. Röd linjering markerar 

undersökningsområdet. © Lantmäteriet Medgivande R50086180_200001.  
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2.1 Omgivning 

Norr om undersökningsområdet finns Bjuvs gruvmuseum. Österut och söderut har 

Findus bedrivit odlingsverksamhet, mellan 1950-talet fram till 1970-talet bedrevs även 

uppfödning av kycklingar. Västerut finns bostadsområden.  

2.2 Geologi 

Enligt SGU:s kartvisare för jordarter skala 1:25 000 – 1:1 000 000 (SGU, 2019) utgörs 

de naturliga jordarterna av glacial finlera (se Figur 3). Vid nu utförd undersökning har 

det påträffats en mullhaltig lerjord i den ytligaste uppodlade jordmånen cirka 0-0,3 

meter under markytan. Under jordmånen har lera eller lermorän med en hög lerhalt 

påträffats ned till cirka 4 meter under markytan. Tidigare undersökningar har påvisat 

naturliga jordmassor i form av sand och mull som underlagras av lera eller lermorän 

till ett djup mellan tre till sex meter under markytan och därefter har sand påträffats. I 

tidigare undersökningar har ställvis skikt av sand och kol (naturligt) påträffats (ÅF, 

2017a).  

 
Figur 3: Utdrag ur SGU:s kartdatabas för ytliga jordarter i skala 1:25 000 – 1:1 000 000. Gul 

färg illustrerar glacial finlera. Undersökningsområdets ungefärliga läge är markerat med en 

rödstreckad figur. Källa: www.sgu.se. 

2.3 Hydrogeologi och brunnar  

Enligt SGU:s brunnsarkiv (SGU, 2019) finns det två vattenbrunnar med ”annan 

användning” cirka 500 meter söder om undersökningsområdet. Inom en radie av cirka 

900 meter finns fyra brunnar som enligt brunnsarkivet används som energibrunnar. 

Det kan inte uteslutas att fler brunnar kan förekomma än de som framkommer i SGU:s 

brunnsarkiv. 

3 Potentiella föroreningar 
Undersökningsområdet utgörs av uppodlad jordbruksmark och angränsar i dagsläget 

till bebyggda områden. Generellt vanligt förekommande föroreningar inom bebyggelse 

och stadsnära miljöer där marken är påverkad av antropogena processer (t.ex. 

utfyllnadsområden m.m.) är alifatiska och aromatiska kolväten, metaller och PAH. Den 

långa verksamheten inom undersökningsområdet som odlingsområde kan innebära att 

bekämpningsmedel och dess nedbrytningsprodukter kan påträffas i jord och grund-

vatten. Vid en tidigare undersökning har pesticider (summa DDD, DDE och DDT) över 
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riktvärde för KM påträffats i en provtagningspunkt belägen strax öster om aktuellt 

undersökningsområde.  

4 Tidigare undersökningar 
ÅF-infrastructure AB genomförde 2017 en översiktlig miljöteknisk markundersökning 

på Selleberga 17:1 (ÅF, 2017a). Undersökningen omfattade jordprovtagning med 

borrbandvagn utrustad med skruvborr i 24 provtagningspunkter och sex ytliga 

samlingsprov som uttogs med spade och jordspjut, se Figur 4 för lokalisering. 

Sammanlagt analyserades 30 stycken jordprover på laboratorium. Undersökningen 

påvisade föroreningar inom 7 av 24 provtagningspunkter utförd med borrbandvagn. 

Samtliga av dessa 24 provtagningspunkter ligger utanför aktuellt undersöknings-

område. Ett ytligt samlingsprov, (ÅF30) uttogs inom nu aktuellt område och det 

påvisade inga föroreningar. Förorening som påvisades var: metaller, PAH och 

pesticider. Inga av de 6 ytliga samlingsprover påvisade förorening.  

 

Figur 4: Figur ur ÅF:s rapport “Översiktlig miljöteknisk markundersökning, på fastigheten 
Selleberga 17:1 i Bjuvs kommun” daterad 2017-07-05”. Den röda sträckningen på figuren 
markerar nu aktuellt undersökningsområde. Figuren illustrerar översiktligt tidigare 
provtagningspunkter (svarta symboler).  

 

ÅF utförde även en kompletterande undersökning under 2017 (ÅF, 2017b). 

Undersökningen utfördes då den aktuella fastigheten är en mycket stor fastighet på 

157 hektar har det inte rymts inom den översiktliga markundersökningen att 

undersöka alla delar av fastigheten. Det fanns därför områden, främst åkermark, som 

inte undersöktes vid den första markundersökningen. Syftet med den kompletterande 

undersökningen var att kontrollera om det förekom förorening i mark eller grundvatten 

inom delar av de åkerområden som inte undersöktes vid det första tillfället.  

Sammanlagt uttogs 66 jordprover i elva provtagningspunkter med hjälp av en 

skruvborr monterad på en borrbandvagn, se Figur 5 för lokalisering. Grundvattenrör 

etablerades i två av de borrade provtagningspunkterna.  

Undersökningen påvisade inga halter över Naturvårdsverkets riktvärden för Känslig 

markanvändning (KM). I ett par punkter påvisades halter i jord av bly, kadmium och 
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krom överstigande Naturvårdsverkets angivna halter för mindre än ringa risk (MRR). 

Av de sju jordprover som skickats till analys med avseende på pesticider påvisades 

halter AMPA i alla prover förutom två stycken (17ÅF35, 17ÅF36). I två analyserade 

grundvattenprov påvisades halter av nickel motsvarande SGU:s klassindelning ”måttlig 

påverkan”. I ett grundvattenprov påvisades förhöjda halter av 2,6 Diklorbenzamid. 

Halten översteg Naturvårdsverkets riktvärde för enskilda pesticider i grundvatten med 

en faktor tre. Förutsatt att grundvattnet inte är planerat att användas för dricksvatten 

eller bevattning inom eventuellt kommande bostadsområde bedömdes inte 

föroreningarna i grundvattnet hindra en bostadsexploatering inom Selleberga 17:1 

(ÅF, 2017b). 

 

 

Figur 5: Figur ur ÅF:s rapport “Kompletterande miljöteknisk markundersökning på fastigheten 
Selleberga 17:1 i Bjuvs kommun” Den röda sträckningen på figuren markerar nu aktuellt 
undersökningsområde. Två punkter (17AF31 och 17AF32) ligger inom nu aktuellt 
undersökningsområde. Figuren illustrerar översiktligt tidigare provtagningspunkter (svarta 

symboler). 

4.1 Historik  

Den aktuella fastigheten var under 1700-talet del av byn Selleberga vilken omfattades 

av tre gårdar. Marken i Selleberga förvärvades av Findus på 1940-talet, som lämnade 

området 2017. Aktuellt undersökningsområde har nyttjats som åkermark under Findus 

verksamhetsperiod. I ”Kompletterande miljöteknisk markundersökning på fastigheten 

Selleberga 17:1 i Bjuvs kommun” framkommer en mer ingående redogörelse kring 

fastighetens historik (ÅF, 2017b).  

5 Jämförvärden  

5.1 Jord 

Analyserade jordprov har jämförts med generella riktvärden från Naturvårdsverket för 

känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM) 

(Naturvårdsverket, 2009), med haltnivåer för mindre än ringa risk (MRR) 

(Naturvårdsverket, 2010) samt med Avfall Sveriges riktvärden för farligt avfall (FA) 

(Avfall Sverige, 2019).  

5.2 Grundvatten 

För grundvatten finns inga svenska generella riktvärden. Analyserade halter av 

grundvatten jämförs i första hand med SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten 

(SGU, 2013) avseende metaller och vissa PAH. Oljekolväten och PAH:er jämförs med 
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Svenska petroleum institutets riktvärden framtagna för efterbehandling av förorenade 

bensinstationer och dieselanläggningar (SPI, 2010).  

6 Genomförande 
AFRY:s arbeten följer Naturvårdverkets rapporter 4310, 4311, 4918, 5976 och 

Svenska Geotekniska Föreningens rapport 2:2013 i tillämpliga delar. 

6.1 Jord  

Utfört uppdrag har omfattat provtagning av jord i 9 provtagningspunkter (20ÅF01 – 

20ÅF09). Jordprov uttogs genom skruvprovtagning med hjälp av en geoteknisk 

borrbandvagn ned till cirka 2 meter under markytan (m u my). Provtagning av jord 

genomfördes 2020-01-21 av personal från AFRY. Borrledare var Drago Jelisic och 

provtagare Oliver Björnfors. 

Vid provtagning togs 44 stycken jordprover från 9 olika provpunkter. Prover uttogs 

generellt i halvmetersintervaller (0-0,5 , 0,5-1,0 osv). Det ytligaste jorden uttogs i 

nivån 0,3 respektive 0,4 meter då detta ansågs vara intervallet för matjorden.  

Fyllnadsjord och naturliga jordarter blandades ej i samma prov. Jordprov uttogs i av 

laboratorium tillhandahållna provkärl (diffusionstäta påsar).  

6.2 Grundvatten 

I tre av provtagningspunkterna (20ÅF01, 20ÅF05 och 20ÅF09) etablerades 

grundvattenrör. Filter placerades i nivå med bedömd grundvattennivå. Teknisk 

information kring etableringen sammanfattas i Tabell 1. 

Tabell 1: Teknisk data kring etablerade grundvattenrör  

Grundvattenrör Totallängd 
rör + filter 

(m) 

Filterlängd 
(m) 

Diameter 
(mm) 

Material 

20ÅF01 5 3  50 PEH-plast 

20ÅF05 4 3 50 PEH-plast 

20ÅF09 5 3 50 PEH-plast 

 

Grundvattenprov uttogs i de tre etablerade grundvattenrören (20ÅF01, 20ÅF05 och 

20ÅF09). Rören renspumpades i samband med etablering. Dock var det bara rör 

20ÅF01 som vid renspumpning hade vatten i röret.  

Grundvattenrören omsattes 7 dagar efter etablering. På grund av dålig tillrinning till 

följd av täta jordarter (lera, lermorän) omsattes en rörvolym med vatten. Ytterligare 7 

dagar senare lodades och provtogs grundvattenrören. Detta för att möjliggöra att 

grundvattennivåerna stabiliserats. 20ÅF09 omsattes vid provtagningstillfället då inget 

vatten fanns i röret vid omsättningstillfället. Omsättning och provtagning utfördes med 

peristaltisk pump (Figur 6) och plastslang. Metallprover filtrerades i fält med 0,45 µm 

filter. Ytterligare information om grundvattenomsättning och provtagning framgår i 

grundvattenprotokoll i Bilaga 3.   
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Figur 6. Fotot visar grundvattenprovtagning som utfördes med peristaltisk pump.  

 

6.3 Analyser 

6.3.1 Jord 

Totalt skickades 10 jordprov in för analys på laboratorium (Eurofins Environment 

Testing Sweden AB). Urval av jordprov gjordes utefter erfarenhetsmässiga 

bedömningar, information från tidigare undersökningar och branschpraxis.  

I samtliga punkter valdes det ytliga jordprovet 0-0,3 meter eller 0-0,4 meter ut för 

analys. I provtagningspunkt 20ÅF05 skickades även provet från nivån 0,3-0,5 meter ut 

på analys då avvikande fyllnadsmassor påträffades i den punkten. Samtliga 

analyserade jordprov analyserades med avseende på metaller (As, Ba, Pb, Cd, Co, Cu, 

Cr, Hg, Ni, V, Zn) och polycykliska aromatiska kolväten (PAH) samt alifatiska och 

aromatiska kolväten och BTEX (bensen, toluen, etylbensen och xylener). 9 stycken 

ytliga prov analyserades med avseende på ett screeningpaket av pesticider. Övriga 

uttagna jordprov sparas i tre månader för att möjliggöra eventuell kompletterande 

analys.  I Tabell 2 nedan redovisas en sammanställning av utförda jordanalyser. 

 

Tabell 2: Sammanfattning av urval av jordprov för analys på laboratorium.   

Prov Nivå 
(m) 

Analyser 

20ÅF01 – 20ÅF08 0-0,3 Metaller, alifater, aromater, BTEX, PAH, pesticider 

20ÅF09 0-0,4 Metaller, alifater, aromater, BTEX, PAH, pesticider 

20ÅF09 0,3-0,5 Metaller, alifater, aromater, BTEX, PAH 

 

6.3.2 Grundvatten 

Grundvattenprov analyserades på laboratorium (Eurofins Environment Testing Sweden 

AB). I Tabell 3 sammanfattas utförda analyser.  

Tabell 3. Sammanfattning av utförda analyser, grundvattenprov.  

Prov Analyser 

20ÅF01, 20ÅF05, 20ÅF09 Metaller, alifater, aromater, BTEX, PAH, pesticider 
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7 Resultat 

7.1 Fältobservationer 

Det översta jordlagret (0-0,3 eller 0-0,4 meter) utgjordes i 8 av 9 provtagningspunk-

ter av jordmån (mulljord eller matjord). Jordmånen utgjordes av lera med en viss halt 

av organiskt material (mull). Underliggande jordlager utgjordes av en lermorän med 

hög lerhalt och av lera. I en provtagningspunkt (20ÅF05) påträffades en fyllnadsjord 

bestående av ett finkornigt material med inslag av aska, kolbitar och slagg ned till 

cirka 1,2 meter under markytan, se fotografi i Figur 7. Fältprotokoll från 

jordprovtagning redovisas i Bilaga 2.   

  

Figur 7: Figuren till vänster visar det avvikande jordlagret som påträffades i provtagningspunkt 

20ÅF05. Figuren till höger visar översiktligt åkermarken som är undersökningsområdet.  

 

7.2 Inmätningar 

Samtliga punkter är inmätta med GPS, koordinatsystem SWEREF 99 1330 och RH2000 

höjdsystem. Inmätta koordinater redovisas i Tabell 4 nedan. 

      

Tabell 4. Inmätta koordinater för respektive provtagningspunkt.  

Provtagnings- 
punkt 

X Y Z 

20AF01 6218308.6532 114166.8957 22.0924 

20AF02 6218218.4404 114176.3887 22.5128 

20AF03 6218279.7026 114207.5576 22.2006 

20AF04 6218165.2226 114193.4156 23.2259 

20AF05 6218237.4790 114242.9472 22.5534 

20AF06 6218263.6171 114280.4623 23.0399 

20AF07 6218168.6964 114258.1456 22.9093 

20AF08 6218166.7413 114358.1273 23.7287 

20AF09 6218126.4710 114310.7805 23.4234 
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7.3 Grundvattennivåer 

Enligt uppmätta grundvattennivåer är strömningsriktningen åt nordväst. Nivåerna 

redovisas i Tabell 5 nedan. Vid lodningstillfället var det blött i marken och det 

misstänktes att grundvattenrörens nivåer inte var helt representativa för grund-

vattennivåerna i området. Detta kan vara till följd av inblandning av markvatten, 

dräneringar lagda i åkern och till följd av väldigt begränsad grundvattenströmning i 

täta jordarter. 

 

Tabell 5. Uppmätta grundvattennivåer  

Provtagningspunkt Nivåer m under rök Nivåer m u my Nivåer M ö h 

20ÅF01 2,97  1,89  20,20 

20ÅF05 1,56 0,64  22,83 

20ÅF09 1,23  0,23  24,19 

Rök = Röröverkant 

M u my = Meter under markytan 

M ö h =Meter över havet 

 

7.4 Analysresultat 

7.4.1 Jord 

En analyssammanställning för analyserade jordprover med jämförvärden redovisas i 

Bilaga 4. Analysrapporter från laboratorium redovisas i Bilaga 6. Observera att 

analysrapporterna avseende jordanalyser 20ÅF01-20ÅF09 i analysrapporterna i Bilaga 

6 är märkta 19ÅF01 – 19ÅF09, detta till följd av en felmärkning.  

Utförda analyser har påvisat förorening överskridande Naturvårdsverkets riktvärde för 

Känslig markanvändning (KM) i två provtagningspunkter. I provtagningspunkt 20ÅF05 

överskrider ämnena PAH-H och bly riktvärdet för KM på nivån 0-0,3 meter. I samma 

punkt på nivån 0,3-0,5 meter överskrider ämnena PAH-H, barium, kvicksilver och zink 

KM. I provtagningspunkt 20ÅF04 överskrider analyserad halt av kobolt KM. I samtliga 

provtagningspunkter överskrider metallerna kadmium, krom, kvicksilver, bly och zink 

Naturvårdsverkets haltnivåer för mindre än ringa risk (MRR).  

Inga pesticider har detekterats i jord över laboratoriets rapporteringsgränser för 

respektive analys.  

7.4.2 Grundvatten 

En analyssammanställning för grundvatten med jämförvärden redovisas i Bilaga 5. 

Analysrapporter från laboratorium redovisas i Bilaga 6.  

Analyserade grundvattenprover från provpunkterna 20ÅF01 och 20ÅF09 visar på 

mycket låga halter av metaller enligt SGU:s bedömningsgrunder. I grundvattenprov 

från 20ÅF05 överskrids SGU:s tillståndsklass 4 (hög halt) med avseende på zink och 

tillståndsklass 2 (låg halt) med avseende på nickel. Övriga analyserade metaller 

förkommer i mycket låga halter.  
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I provtagningspunkt 20ÅF05 överskrider Summa PAH4 SGU:s klass 4 hög halt (avser 

summan av benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(ghi)perylen och 

inden(1,2,3-cd)pyren) 

I provtagningspunkt 20ÅF05 överskrider benso(a)pyren SGU:s tillståndsklass 5 

(mycket hög halt), vilket är den högsta tillståndsklassen. Uppmätt halt överstiger  

även Livsmedelsverkets riktvärde för när dricksvatten ska anses som otjänligt.  

Benso(b,k)flouranten överskrider SGU:s tillståndsklass 4 (hög halt) och cd) pyren 

överskrider tillståndsklass 3.   

Inga petroleumkolväten eller analyserade pesticider har detekterats i utförda analyser.  

8 Diskussion och utvärdering  
Förorening av metaller och PAH, i halter över Naturvårdsverkets generella riktvärde för 

KM, har påträffats i provtagningspunkt 20ÅF05, på nivån 0-0,3 meter och 0,3-0,5 

meter. AFRY:s bedömning är att föroreningen är bunden till de avvikande fyllnads-

massorna som påträffades i provtagningspunkten till 1,2 m djup (se avsnitt 7.1). I 

övriga provtagningspunkter har inga fyllnadsmassor påträffats. 

I ett jordprov från provtagningspunkt 20ÅF04 har kobolthalt påvisats överskridande 

riktvärdet för KM (halt 17 mg/kg gentemot riktvärde 15 mg/kg). Mätosäkerheten för 

analysen är enligt laboratoriet, 25% vilket kan innebära att den verkliga halten 

underskrider KM. Enligt SGU:s geokemikarta är bakgrundhalterna av kobolt i 

Bjuvområdet 11-16 mg/kg och i Billesholm, strax sydost från Bjuv förekommer 

bakgrundshalter som överskrider 16 mg/kg. Utifrån analysresultaten kan det inte 

uteslutas att uppmätt halt är naturligt förekommande. Övriga analyserade jordprov 

varierar mellan 8,6 mg/kg till 14 mg/kg.  

Uppmätta grundvattennivåer bedöms inte vara helt representativa för området. Detta 

då lodade grundvattennivåer i två av rören endast var 0,24 respektive 0,63 meter 

under markytan, vilket är en mycket ytlig nivå. Detta kan vara till följd av inblandning 

av markvatten, dräneringar lagda i åkern och till följd av väldigt begränsad 

grundvattenströmning i täta jordarter där grundvattenrören och filter är placerade.  

I grundvattenrör 20ÅF05 har PAH detekterats i halter som överskrider 

Livsmedelsverkets riktvärde för när vatten ska anses vara otjänligt som dricksvatten 

med avseende på benzo(a)pyren. Summa PAH4 överskrider SGU:s klass 4 hög halt 

(avser summan av benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(ghi)perylen och 

inden(1,2,3-cd)pyren). Halterna bedöms vara starkt kopplade till det missfärgande 

fyllnadsmaterialet som detekterades i den ytliga jorden i provtagningspunkten. I 

jorden påträffades halter av PAH-H över riktvärden för KM. Övriga grundvattenprov 

har inte påvisat förhöjda halter av några av de analyserade ämnena.  
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9 Sammanfattning och rekommendationer 
Förorening av metaller och PAH har påträffats i provtagningspunkt 20ÅF05, på nivån 

0-0,3 meter och 0,3-0,5 meter. AFRY:s bedömning är att föroreningen är bunden till 

de avvikande fyllnadsmassorna som påträffades i provtagningspunkten (se avsnitt 

7.1). Föroreningen bör avgränsas i sidled genom en utökad provtagning. En sådan 

anses kunna utföras med handprovtagare i ytlig jord. För att säkerställa att jorden 

under fyllnaden är opåverkad bör kompletterande analys av underliggande jord 

utföras. Detta görs enklast genom analys av redan uttagna jordprov.    

I provtagningspunkt 20ÅF04 har kobolthalt påvisats strax över riktvärdet för KM (halt 

17 mg/kg gentemot riktvärde 15 mg/kg). Utifrån analysresultaten kan det inte 

uteslutas att halten är naturligt förekommande. AFRY rekommenderar att ett fåtal 

kompletterande ytliga jordprover analyseras med avseende på kobolt i omkringlig-

gande jord vid provtagningspunkt 20ÅF04. 

På grund av täta jordarter bedöms uppmätta grundvattennivåer inte vara helt 

representativa för området.  

I grundvattenrör 20ÅF05 har PAH detekterats i halter som överskrider Livsmedels-

verkets riktvärde för när vatten ska anses vara otjänligt som dricksvatten med 

avseende på benzo(a)pyren. Summa PAH4 överskrider SGU:s klass 4 hög halt (avser 

summan av benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(ghi)perylen och 

inden(1,2,3-cd)pyren). Halterna bedöms vara starkt kopplade till det missfärgande 

fyllnadsmaterialet som påträffades i den ytliga jorden i provtagningspunkten. AFRY 

anser inte att några ytterligare utredningar kring grundvattnet är nödvändigt så länge 

inget dricksvattenuttag kommer att ske.  

10 Upplysnings- och anmälningsplikt 
Då förorening över Naturvårdsverkets riktvärden för KM påträffats ska tillsynsmyn-

digheten (Söderåsens miljöförbund) i enlighet med miljöbalkens upplysningsplikt kap. 

10 § 11 upplysas om påträffad förorening.  

Schakt i förorenad jord kan vara anmälningspliktigt enligt Förordningen om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 28 §. Anmälan bör lämnas in till den 

lokala tillsynsmyndigheten i god tid innan arbetena skall påbörjas.  

Alla massor som schaktas bort från ett område räknas som ett avfall (Naturvårds-

verket, 2010). Om schaktmassor ska återanvändas på en annan plats och om halterna 

i schaktmassorna överstiger MRR ska en anmälan om Återanvändning av avfall 

inlämnas och godkännas av tillsynsmyndigheten.  
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Fältprotokoll, jordprovtagning Bilaga 2
Projekt: Laboratorium: Eurofins
Projektnummer: Entreprenör: ÅF-infrastructure AB
Uppdragsansvarig: Axel Sahlin Antal jordprover: 44
Provtagare: Oliver Björnfors Väderlek: Halvklart cirka 4 grader
Provtagningsdatum: 2020-01-21

Borrprotokoll

Prov Jordart Jordart Notering Djup Analys

(m) (m)

20ÅF01 0-0,3 muLe (Matjord) Grå/brun 0-0,3

Metaller, PAH, alifater- 

aromater, BTEX, pesticider
0,3-2,3 LeMn Grå/brun 0,3-0,8
2,3-3,0 Le Grå/brun 0,8-1,3

1,3-1,8
1,8-2,3

20ÅF02 0-0,3 muLe (Matjord) Grå/brun 0-0,3

Metaller, PAH, alifater- 

aromater, BTEX, pesticider

0,3-2,0 LeMn Grå/brun 0,3-0,8
2,0-3,0 Le 0,8-1,3

1,3-1,8
1,8-2,3

20ÅF03 0-0,3 muLe (Matjord) Grå/brun 0-0,3

Metaller, PAH, alifater- 

aromater, BTEX, pesticider

0,3-2,0 LeMn Grå/brun 0,3-0,8
0,8-1,3
1,3-1,8
1,8-2,3

20ÅF04 0-0,3 muLe (Matjord) Grå/brun 0-0,3

Metaller, PAH, alifater- 

aromater, BTEX, pesticider

0,3-2,0 LeMn Grå/brun 0,3-0,8
2,0-2,2 Le Grå/brun 0,8-1,3

2,2 Le sa Grå/brun 1,3-1,8
2,2-3,0 Le Grå/brun 1,8-2,3

20ÅF05 0-0,3 muLe (Matjord) 0-0,3

Metaller, PAH, alifater- 

aromater, BTEX, pesticider

0,3-0,5

F / 

Slagg/kol/aska Luktar ej 0,3-0,5

Metaller, PAH, alifater- 

aromater, BTEX
0,5-1,0 F / Mu Inslag av aska/slagg 0,5-1,0

1,0-1,2 F / Mu 

Ej tillräckligt material för 

prov 1,2-1,5
1,2-3,0 Le Grå/brun 1,5-2,0

20ÅF06 0-0,3 muLe (Matjord) Grå/brun 0-0,3

Metaller, PAH, alifater- 

aromater, BTEX, pesticider
0,3-3,0 LeMn Grå/brun 0,3-0,8

0,8-1,3
1,3-1,8
1,8-2,3



20ÅF07 0-0,3 muLe (Matjord) Grå/brun 0-0,3

Metaller, PAH, alifater- 

aromater, BTEX, pesticider
0,3-1,0 Le Grå/brun 0,3-0,8
1,0-1,5 LeMn Grå/brun 0,8-1,3
1,5-3,0 Le Grå/brun 1,3-1,8

1,8-2,3

20ÅF08 0-0,3 muLe (Matjord) Grå/brun 0-0,3

Metaller, PAH, alifater- 

aromater, BTEX, pesticider
0,3-3,0 LeMn Grå/brun 0,3-0,8

0,8-1,3
1,3-1,8
1,8-2,3

20ÅF09 0-0,4 muLe (Matjord) Grå/brun 0-0,4

Metaller, PAH, alifater- 

aromater, BTEX, pesticider
0,4-1,0 Le Grå/brun 0,4-0,9
1,0-2,0 LeMn Grå/brun 0,9-1,4
2,0-3,0 Le Grå/brun 1,4-1,9

Förkortningar (jordarter): (För fullständig beteckning, se SGF:s Berg och jord beteckningsblad)

St = sten            Si = silt         Bl = block      F = fyllnadsmassor

Gr = grus            Le = lera      B = berg         Sa = sand

Mn = morän      Lets= Torrskorpelera        Mu = mull   T=torv
f = fin      m = mellan    g = grov

N = Naturlig jord  si = siltskikt  le = lerskikt 

(gr) = något grusig



Protokoll renspumpning och grundvattenprovtagning
Projektnamn: Selleberga Datum: 2020-02-10 m.y = markyta m.u.my = meter under markyta

Uppdragsnr: 776935 Plats: Bjuv, Skåne r.ö.k = rörets överkant m.ö.my = meter över markyta

Provtagare: Oliver Björnfors m.u.rök = meter under rörets överkant

Dimensioner/egenskaper

Provpunkt Nivå m.y

(m.ö.h)

Nivå r.ö.k

(m.ö.my)

gv-nivå före 

pumpning

/provtagning (y1*)

(m.u.rök) 

Ytter-

diameter rör 

(mm)

Innerdiameter 

rör (d*)

(mm) 

Rörets 

botten (y2*)

(m.u.rök)

Vattenmängd

i röret (V*)

(L)

Provpunkt

(forts)

20ÅF01 +1,08 2,97 50 5

20ÅF05 +0,92 1,56 50 4

20ÅF09 +1,0 1,23 50 5

* V = (d/2000)^2 · π · (y2 - y1) · 1000

s. 1 s. 2

OBS: Djup till rörets botten ska jämföras med borrprotokoll 

Kommentar

Renspumpat vid etablering

Inget vatten vid renspumpning

Inget vatten vid renspumpning

22.0924

22.5534

23.4234



Protokoll renspumpning och grundvattenprovtagning

Omsättning

Typ av pump Filternivå 

(m.u.rök)

Tidpunkt

pumpstart

(kl.)

gv-nivå 

efter 5 min 

pumpning 

(m.u.rök)

gv-nivå 

efter 

pumpning 

(m.u.rök)

Volym 

pumpad

(L)

Tömt 

(ja/nej)

Kommentar Peristaltisk 

pump

Ny eller 

befintlig 

slang

Bailer Annat 

(beskriv)

Filternivå 

(m.u.rök)

Tidpunkt 

provtagning

(kl.)

Provmängd

(L)

Kommentar (klarhet, fällning, färg, lukt, 

filtrering, konservering)

Peristalltisk 2-5 - - - 1 ja Ja Ny - 2-5 10-12 Cirka 1 liter

Metallprover filtrerade i fält

Lätt grumligt 

Peristalltisk 1-3 - - - 10 nej Ja Ny - 1-3 10-12 Cirka 1 liter

Metallprover filtrerade i fält

Lätt grumligt

Peristalltisk 2-5 - - - 5 ja
Omsatt vid provtagningstillfället pga 

inget vatten vid omsättningsstillfället Ja Ny - 2-5 10-12 Cirka 1 liter

Metallprover filtrerade i fält

Misstänkt inblandning av markvatten 

Lätt grumligt

Grundvattenprovtagning

Provtagningsutrustning Provtagning



Analyssammanställning, jord Bilaga 4

Provpunkt (m.u.my.)

MRR
1 

(mg/kg 

Ts)

KM
2

(mg/kg Ts)  

MKM
2

(mg/kg Ts)

FA
3 

(mg/kg Ts)
19ÅF01 19ÅF02 19ÅF03 19ÅF04 19ÅF05 19ÅF05 19ÅF06

Provtagningsdatum 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-20

Provnummer 177-2020-01220208 177-2020-01220209 177-2020-01220210 177-2020-01220211 177-2020-01220212 177-2020-01220213 177-2020-01220214

Djup 0-0,3 0-0,3 0-0,3 0-0,3 0-0,3 0,3-0,5 0-0,3

Torrsubstans, Ts (%) 80,6 71,8 75 76,5 75,6 57,6 76

Petroleumämnen

Bensen - 0,012 0,04 1000 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Etylbensen - 10 50 1000 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

M/P/O-Xylen - 10 50 1000 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Toluen - 10 40 1000 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

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

Alifater >C8-C10 - 25 120 700 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

Alifater >C10-C12 - 100 500 1000 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

Alifater >C12-C16 - 100 500 10000 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

Alifater >C5-C16 - 100 500 - < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

Alifater >C16-C35 - 100 1000 10000 31 < 10 < 10 15 14 < 10 < 10

Aromater >C8-C10 - 10 50 1000 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

Aromater >C10-C16 - 3 15 1000 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

Aromater >C16-C35 - 10 30 1000 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 0,98 < 0,50

Oljetyp <C10 Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår

Oljetyp >C10 Restolja Utgår Utgår Restolja Ospec Utgår Utgår

PAH

PAH-L 0,6 3 15 1000 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,072 0,11 < 0,045

PAH-M 2 3,5 20 1000 < 0,075 0,11 < 0,075 0,27 1,1 1,8 0,16

PAH-H 0,5 1 10 50 < 0,11 0,13 0,12 0,36 1,6 2,9 0,15

PAH, cancerogena - - - 100 < 0,090 0,12 0,11 0,32 1,4 2,7 0,13

PAH, övriga - - - 1000 < 0,14 0,17 < 0,14 0,36 1,4 2,1 0,22

Metaller

Arsenik As 10 10 25 1000 6,2 5,5 5,7 5,5 6 6,2 7,3

Barium, Ba - 200 300 50000 77 89 94 110 140 260 89

Kadmium Cd 0,2 0,8 12 1000 0,6 0,62 0,68 0,62 0,59 0,75 0,72

Kobolt Co - 15 35 1000 8,6 14 8,3 17 9,7 9,5 13

Krom Cr, totalt 40 80 150 10000 37 39 42 33 33 24 41

Kvicksilver Hg 0,1 0,25 2,5 50 0,14 0,1 0,12 0,057 0,15 0,33 0,083

Koppar Cu 40 80 200 2500 13 14 14 17 31 42 15

Nickel Ni 35 40 120 1000 19 22 19 22 30 39 22

Bly Pb 20 50 400 2500 20 25 21 26 58 33 24

Vanadin  V - 100 200 10000 45 50 48 47 49 58 50

Zink Zn 120 250 500 2500 72 80 82 76 140 390 84

2  Naturvårdsverket,  Riktvärden för förorenad mark,    modellbeskrivning 

   och  vägledning, rapport 5776, 2009, riktvärdena uppdaterade 2016

1  Naturvårdsverket , Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, 2010

3  Avfall Sverige, uppdaterade bedömningsgrunder 

   för förorenade massor, 2019

Sida 1 av 2



Analyssammanställning, jord Bilaga 4

Provpunkt (m.u.my.)

MRR
1 

(mg/kg 

Ts)

KM
2

(mg/kg Ts)  

MKM
2

(mg/kg Ts)

FA
3 

(mg/kg Ts)

Provtagningsdatum

Provnummer

Djup

Torrsubstans, Ts (%)

Petroleumämnen

Bensen - 0,012 0,04 1000

Etylbensen - 10 50 1000

M/P/O-Xylen - 10 50 1000

Toluen - 10 40 1000

Alifater >C5-C8 - 25 150 700

Alifater >C8-C10 - 25 120 700

Alifater >C10-C12 - 100 500 1000

Alifater >C12-C16 - 100 500 10000

Alifater >C5-C16 - 100 500 -

Alifater >C16-C35 - 100 1000 10000

Aromater >C8-C10 - 10 50 1000

Aromater >C10-C16 - 3 15 1000

Aromater >C16-C35 - 10 30 1000

Oljetyp <C10

Oljetyp >C10

PAH

PAH-L 0,6 3 15 1000

PAH-M 2 3,5 20 1000

PAH-H 0,5 1 10 50

PAH, cancerogena - - - 100

PAH, övriga - - - 1000

Metaller

Arsenik As 10 10 25 1000

Barium, Ba - 200 300 50000

Kadmium Cd 0,2 0,8 12 1000

Kobolt Co - 15 35 1000

Krom Cr, totalt 40 80 150 10000

Kvicksilver Hg 0,1 0,25 2,5 50

Koppar Cu 40 80 200 2500

Nickel Ni 35 40 120 1000

Bly Pb 20 50 400 2500

Vanadin  V - 100 200 10000

Zink Zn 120 250 500 2500

2  Naturvårdsverket,  Riktvärden för förorenad mark,    modellbeskrivning 

   och  vägledning, rapport 5776, 2009, riktvärdena uppdaterade 2016

1  Naturvårdsverket , Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, 2010

3  Avfall Sverige, uppdaterade bedömningsgrunder 

   för förorenade massor, 2019

19ÅF07 19ÅF08 19ÅF09

2020-01-20 2020-01-20 2020-01-20

177-2020-01220215 177-2020-01220216 177-2020-01220217

0-0,3 0-0,3 0-0,4

75,7 74,6 75

< 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

< 0,10 < 0,10 < 0,10

< 0,10 < 0,10 < 0,10

< 0,10 < 0,10 < 0,10

< 5,0 < 5,0 < 5,0

< 3,0 < 3,0 < 3,0

< 5,0 < 5,0 < 5,0

< 5,0 < 5,0 < 5,0

< 9,0 < 9,0 < 9,0

11 < 10 < 10

< 4,0 < 4,0 < 4,0

< 0,90 < 0,90 < 0,90

< 0,50 < 0,50 < 0,50

Utgår Utgår Utgår

Ospec Utgår Utgår

< 0,045 < 0,045 < 0,045

0,091 < 0,075 0,13

0,13 < 0,11 0,14

0,11 < 0,090 0,12

0,15 < 0,14 0,19

5,2 6,8 4,7

99 87 68

0,57 0,61 0,55

10 14 12

39 38 32

0,086 0,057 0,023

16 15 18

23 23 27

23 21 16

48 48 37

83 80 60

Sida 2 av 2



Analyssammanställning, grundvatten Bilaga 5

Ämne Enhet 19ÅF01 19ÅF05 19ÅF09
SGU-FS 

2013:2
1

LIVSFS 

2015:3
2

SGU 

2013:01   

Klass 2
3 ***

SGU 

2013:01   

Klass 3
3 ***

SGU 

2013:01  

Klass 4
3 ***

SGU 2013:01  

Klass 5
3 ***

SPI-RV
4

ångor i 

byggnader

SPI-RV
4

ytvatten

SPI-RV
4

skydd av 

dricksvatten

SPI-RV
4 

Bevattning

Metaller

As µg/l 0,18 0,83 0,18 10 10 1 2 5 10

Ba µg/l 6,2 29 12

Cd µg/l 0,004 0,061 <0,004 5 5 0,1 0,5 1 5

Co µg/l 0,035 0,089 0,044

Cr µg/l 0,062 0,12 0,14 50 0,5 5 10 50

Cu µg/l 0,85 2,4 0,89 2000 20 200 1000 2000

Hg µg/l <0,1 <0,1 <0,1 1 1 0,005 0,01 0,05 1

Ni µg/l 0,35 1,6 0,36 20 0,5 2 10 20

Pb µg/l 0,025 0,06 0,03 10 10 0,5 1 2 10 50

Zn µg/l 1,4 330 1,2 5 10 100 1000

V µg/l 0,2 3,8 0,21

Oljekolväten

alifater >C5-C8 µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 3000 300 100 1500

alifater >C8-C10 µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 100 150 100 1500

alifater >C10-C12 µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 25 300 100 1200

alifater >C12-C16 µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 3000 100 1000

alifater >C16-C35 µg/l < 0,050 < 0,050 < 0,050 3000 100 1000

aromater >C8-C10 µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 800 500 70 1000

aromater >C10-C16 µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 10000 120 10 100

aromater >C16-C35 µg/l < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 25000 5 2 70

bensen µg/l < 0,00050 < 0,00050 < 0,00050 1 1 0,02 0,1 0,2 1 50 500 0,5 400

toluen µg/l < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 7000 500 40 600

etylbensen µg/l < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 6000 500 30 400

xylener, summa µg/l < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 3000 500 250 4000

PAH

PAH L µg/l < 0,20 < 0,20 < 0,20 2000 120 10 80

PAH M µg/l < 0,30 < 0,30 < 0,30 10 5 2 10

PAH H µg/l < 0,30 < 0,30 < 0,30 300 0,5 0,05 6

Sum PAH 4 µg/l <0.020 0.051 <0.020 0.001 0.01 0.02 0.1

Benzo(a)pyren µg/l < 0,010 0,015 < 0,010 0,0005 0,001 0,002 0,01

Benso(b,k)fluoranten µg/l < 0,020 0,025 < 0,020

Benzo(g,h,i)perylen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010

Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/l < 0,010 0,011 < 0,010

1) SGU-FS 2013:2. Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten. Utkom 4 september 2013.

* rikt-/gränsvärde ska tillämpas på summan av halterna av trikloreten och tetrakloreten

2) LIVSFS 2015:3. Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. Utkom 12 november 2015.

**rikt-/gränsvärde ska tillämpas på summan av halterna av bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, benso(ghi)perylen och indeno(123cd)pyren

3) SGU-rapport 2013:01. Bedömningsgrunder för grundvatten. Utkom februari 2013. 

*** Riktvärden för metaller avser filtrerade prover

4) SPI. Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. Utkom 2010. Riktvärden för grundvatten presenteras i Tabell 5.10 i rapporten.

0,001 0,01 0,02 0,1**

1(1)



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-015405-01

EUSELI2-00718940
Í%SQbÂÂ7mk/Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Selleberga 776935

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-01220208Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2020-01-20

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

JordMatris:

2020-01-21

Utskriftsdatum: 2020-01-24

2020-01-21Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19ÅF01

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%80.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts31Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

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

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

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

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

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

RestoljaOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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-003v51

Bilaga 6



AR-20-SL-015405-01

Í%SQbÂÂ7mk/Î

EUSELI2-00718940

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts6.2Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts77Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.60Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.6Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts37Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.14Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts19Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts45Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts72Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v51

Bilaga 6



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-015609-01

EUSELI2-00718940
Í%SQbÂÂ7o}zÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Selleberga 776935

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-01220209Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2020-01-20

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

JordMatris:

2020-01-21

Utskriftsdatum: 2020-01-24

2020-01-21Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19ÅF02

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%71.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

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

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

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

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

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.042Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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-003v51

Bilaga 6



AR-20-SL-015609-01

Í%SQbÂÂ7o}zÎ

EUSELI2-00718940

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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

mg/kg Ts0.035Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.031Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts0.11Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.13Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.12Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.17Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.29Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts5.5Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts89Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts25Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.62Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts39Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.10Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts22Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts50Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts80Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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

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

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

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

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

AR-003v51

Bilaga 6



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-015607-01

EUSELI2-00718940
Í%SQbÂÂ7o{hÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Selleberga 776935

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-01220210Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2020-01-20

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

JordMatris:

2020-01-21

Utskriftsdatum: 2020-01-24

2020-01-21Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19ÅF03

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%75.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

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

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

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

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

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.032Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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-003v51

Bilaga 6



AR-20-SL-015607-01

Í%SQbÂÂ7o{hÎ

EUSELI2-00718940

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

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

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.12Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.11Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.24Summa totala PAH16 a)

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

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts94Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts21Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.68Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.3Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts42Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.12Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts19Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts48Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts82Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v51

Bilaga 6



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-015413-01

EUSELI2-00718940
Í%SQbÂÂ7mswÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Selleberga 776935

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-01220211Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2020-01-20

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

JordMatris:

2020-01-21

Utskriftsdatum: 2020-01-24

2020-01-21Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19ÅF04

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%76.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts15Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

RestoljaOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.049Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.048Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.053Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.035Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

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-003v51

Bilaga 6



AR-20-SL-015413-01

Í%SQbÂÂ7mswÎ

EUSELI2-00718940

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.037Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.097Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.041Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.27Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.36Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.32Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.36Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.68Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts5.5Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts110Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts26Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.62Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts17Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts17Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts33Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.057Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts22Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts47Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts76Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v51

Bilaga 6



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-015412-01

EUSELI2-00718940
Í%SQbÂÂ7mrnÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Selleberga 776935

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-01220212Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2020-01-20

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

JordMatris:

2020-01-21

Utskriftsdatum: 2020-01-24

2020-01-21Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19ÅF05

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%75.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts14Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.20Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.21Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.55Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.25Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.17Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.049Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

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-003v51

Bilaga 6



AR-20-SL-015412-01

Í%SQbÂÂ7mrnÎ

EUSELI2-00718940

mg/kg Ts0.042Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.17Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.042Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.49Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.39Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.18Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.072Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts1.1Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.6Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.4Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.4Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts2.8Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts6.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts140Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts58Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.59Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.7Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts31Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts33Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.15Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts30Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts49Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts140Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v51

Bilaga 6



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-015608-01

EUSELI2-00718940
Í%SQbÂÂ7o|qÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Selleberga 776935

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-01220213Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,3-0,5

2020-01-20

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

JordMatris:

2020-01-21

Utskriftsdatum: 2020-01-24

2020-01-21Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19ÅF05

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%57.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.73Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.98Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.31Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.32Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.3Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.44Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.24Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.070Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

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-003v51

Bilaga 6



AR-20-SL-015608-01

Í%SQbÂÂ7o|qÎ

EUSELI2-00718940

mg/kg Ts0.082Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.29Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.076Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.84Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.61Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts1.8Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.9Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.7Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts2.1Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts4.8Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts6.2Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts260Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts33Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.75Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.5Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts42Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts24Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.33Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts39Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts58Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts390Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v51

Bilaga 6



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-015411-01

EUSELI2-00718940
Í%SQbÂÂ7mqeÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Selleberga 776935

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-01220214Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2020-01-20

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

JordMatris:

2020-01-21

Utskriftsdatum: 2020-01-24

2020-01-21Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19ÅF06

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%76.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.059Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

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-003v51

Bilaga 6



AR-20-SL-015411-01

Í%SQbÂÂ7mqeÎ

EUSELI2-00718940

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.061Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.053Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.16Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.15Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.13Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.22Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.35Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts7.3Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts89Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts24Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.72Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts41Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.083Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts22Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts50Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts84Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v51

Bilaga 6



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-015406-01

EUSELI2-00718940
Í%SQbÂÂ7ml8Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Selleberga 776935

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-01220215Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2020-01-20

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

JordMatris:

2020-01-21

Utskriftsdatum: 2020-01-24

2020-01-21Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19ÅF07

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%75.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts11Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.039Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

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-003v51

Bilaga 6



AR-20-SL-015406-01

Í%SQbÂÂ7ml8Î

EUSELI2-00718940

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.031Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.091Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.13Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.11Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.15Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.27Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts5.2Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts99Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts23Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.57Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts39Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.086Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts23Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts48Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts83Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v51

Bilaga 6



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-015403-01

EUSELI2-00718940
Í%SQbÂÂ7miÈÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Selleberga 776935

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-01220216Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2020-01-20

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

JordMatris:

2020-01-21

Utskriftsdatum: 2020-01-24

2020-01-21Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19ÅF08

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%74.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

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-003v51

Bilaga 6



AR-20-SL-015403-01

Í%SQbÂÂ7miÈÎ

EUSELI2-00718940

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts6.8Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts87Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts21Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.61Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts38Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.057Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts23Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts48Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts80Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v51

Bilaga 6



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-015400-01

EUSELI2-00718940
Í%SQbÂÂ7mfiÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Selleberga 776935

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-01220217Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,4

2020-01-20

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

JordMatris:

2020-01-21

Utskriftsdatum: 2020-01-24

2020-01-21Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19ÅF09

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%75.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.049Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

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-003v51

Bilaga 6



AR-20-SL-015400-01

Í%SQbÂÂ7mfiÎ

EUSELI2-00718940

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.046Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.037Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.13Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.14Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.12Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.19Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.31Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts4.7Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts68Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.55Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts32Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.023Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts27Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts37Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts60Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v51

Bilaga 6



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-023963-01

EUSELI2-00718940
Í%SQbÂÂ8o1?Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Selleberga 776935

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-01220199Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2020-01-20

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

JordMatris:

2020-01-21

Utskriftsdatum: 2020-02-04

2020-01-21Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19ÅF01

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%74.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts<0.15Abamectin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acephate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acetamiprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acibenzolar-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Aclonifen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Acrinathrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Aldrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aminocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aspon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine-desethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine-desisopropyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Azinphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Azinphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Azoxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Benalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bendiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<1.5Bentazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Bifenthrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Biphenyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bitertanol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Boscalid a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v51

Bilaga 6



AR-20-SL-023963-01

Í%SQbÂÂ8o1?Î

EUSELI2-00718940

mg/kg Ts<0.15Bromophos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Bromophos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Bromopropylate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bupirimate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Buprofezin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butocarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butocarboxim-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butoxycarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butralin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Cadusafos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Captafol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Captan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbaryl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbendazim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbofuran a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbophenothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbosulfan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carfentrazone-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chinomethionate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlorbromuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlordane, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlordane, gamma- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlordimeform a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorfenson a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlorfenvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Chlormephos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorobenzilate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chloropropylate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorothalonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpropham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Chlorthal-dimethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlozolinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clofentezine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clomazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clothianidin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Coumaphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyanazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyanofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyanophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyazofamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyfluthrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyfluthrin, beta- a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v51

Bilaga 6



AR-20-SL-023963-01

Í%SQbÂÂ8o1?Î

EUSELI2-00718940

mg/kg Ts<0.15Cyhalothrin, lambda- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cypermethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyproconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Cyprodinil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDD, o,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDD, p,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDE, o,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDT,p,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Deltamethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl sulphoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Desmetryn a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dialifos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diazinon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dichlobenil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dichlofluanid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dichlorvos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dicloran a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<1.5Dicloranilin, 3,5- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dicofol, p,p a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dicrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dieldrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diethofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Difenoconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dimethoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dimethomorph a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dinoseb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dioxathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diphenamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Diphenylamine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Ditalimphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.60DNOC a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Endosulfan, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endosulfan, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endosulfansulfate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15EPN a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Epoxiconazole a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v51

Bilaga 6



AR-20-SL-023963-01

Í%SQbÂÂ8o1?Î

EUSELI2-00718940

mg/kg Ts<0.15Esfenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethofumesate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethoprophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Etofenprox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Etrimfos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Famoxadone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenamifos-sulfon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenamifos-sulfoxid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenarimol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenazaquin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenbuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenchlorphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenhexamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenitrothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenoxycarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenpiclonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenpropathrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenpyroximate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenson a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fensulfothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-oxon-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenvalerat a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fluazifop-P-butyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flucythrinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fludioxonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flumetralin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fluquinconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flusilazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Folpet a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fonofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Formothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Furalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Furathiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Haloxyfop a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v51

Bilaga 6
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mg/kg Ts<0.030Haloxyfop-2-ethoxyethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Haloxyfop-R-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, delta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, gamma- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Heptachlor a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Heptachlorepoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Heptenophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Hexachlorobenzene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexaconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexazinone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexythiazox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hydroxycarbofuran, 3- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Imazalil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Imidacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Indoxacarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Iodofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Iprodione a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Iprovalicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isocarbofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isofenphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoprocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isopropalin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoproturon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoxaben a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Kresoxim-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Leptophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Linuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Malathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Malathion-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mecarbam a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mepanipyrim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mephosfolan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Metalaxyl (Sum) a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methabenzthiazuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methamidophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methidathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methomyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Methoxychlor a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Metribuzin a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 5 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.090Mevinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Monocrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Myclobutanil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Napropamide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Omethoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Oxadixyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Oxamyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Oxamyl oxime a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Paraoxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Paraoxon-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Parathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Parathion-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Penconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pencycuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pendimethalin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pentachloroaniline a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Pentachloroanisole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Pentachlorobenzene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Permethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phenmedipham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phenothrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phenthoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phenylphenol, 2- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phosalone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Phosmet a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phosmet-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phosphamidon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Piperonyl butoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pirimicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pirimiphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pirimiphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prochloraz a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Procymidone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Profenofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Promecarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propamocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propaquizafop a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Propargite a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propetamphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Propham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propiconazole a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 6 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.030Propoxur a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Propyzamide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prosulfocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prothiofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pymetrozine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pyraclofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyraclostrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyrazophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Pyridaben a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyridaphenthion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyrifenox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Pyrimethanil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyriproxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Quinalphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Quinoxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Quintozene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Quizalofop a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Simazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Spinosad a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Spiroxamine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Sulfentrazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Sulfotep a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tau-Fluvalinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15TCNB, 2,3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebufenozide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebufenpyrad a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Tecnazene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030TEPP a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tepraloxydim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-O-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-oxon-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbuthylazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbutryn a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Tetrachloroaniline, 2,3,5,6- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tetrachlorvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tetraconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Tetradifon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Tetrasul a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiabendazole a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 7 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.030Thiacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiamethoxam a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiodicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Thionazin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiophanate-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Tolclofos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Tolylfluanid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triadimefon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triadimenol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triazamate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Triazofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trichlorfon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Trichloronat a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Trichlorophenole, 2,4,6- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trifloxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Triflumizole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trimethacarb-2,3,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trimethacarb-3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Vinclozolin a)*In house metod (210)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977

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 8 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Selleberga 776935

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-01220200Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2020-01-20

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

JordMatris:

2020-01-21

Utskriftsdatum: 2020-02-04

2020-01-21Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19ÅF02

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%73.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts<0.15Abamectin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acephate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acetamiprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acibenzolar-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Aclonifen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Acrinathrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Aldrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aminocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aspon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine-desethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine-desisopropyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Azinphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Azinphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Azoxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Benalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bendiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<1.5Bentazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Bifenthrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Biphenyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bitertanol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Boscalid a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.15Bromophos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Bromophos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Bromopropylate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bupirimate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Buprofezin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butocarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butocarboxim-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butoxycarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butralin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Cadusafos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Captafol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Captan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbaryl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbendazim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbofuran a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbophenothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbosulfan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carfentrazone-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chinomethionate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlorbromuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlordane, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlordane, gamma- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlordimeform a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorfenson a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlorfenvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Chlormephos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorobenzilate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chloropropylate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorothalonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpropham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Chlorthal-dimethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlozolinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clofentezine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clomazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clothianidin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Coumaphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyanazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyanofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyanophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyazofamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyfluthrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyfluthrin, beta- a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.15Cyhalothrin, lambda- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cypermethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyproconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Cyprodinil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDD, o,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDD, p,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDE, o,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDT,p,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Deltamethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl sulphoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Desmetryn a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dialifos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diazinon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dichlobenil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dichlofluanid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dichlorvos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dicloran a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<1.5Dicloranilin, 3,5- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dicofol, p,p a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dicrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dieldrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diethofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Difenoconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dimethoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dimethomorph a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dinoseb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dioxathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diphenamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Diphenylamine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Ditalimphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.60DNOC a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Endosulfan, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endosulfan, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endosulfansulfate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15EPN a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Epoxiconazole a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.15Esfenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethofumesate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethoprophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Etofenprox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Etrimfos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Famoxadone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenamifos-sulfon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenamifos-sulfoxid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenarimol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenazaquin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenbuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenchlorphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenhexamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenitrothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenoxycarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenpiclonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenpropathrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenpyroximate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenson a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fensulfothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-oxon-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenvalerat a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fluazifop-P-butyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flucythrinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fludioxonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flumetralin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fluquinconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flusilazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Folpet a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fonofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Formothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Furalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Furathiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Haloxyfop a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.030Haloxyfop-2-ethoxyethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Haloxyfop-R-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, delta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, gamma- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Heptachlor a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Heptachlorepoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Heptenophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Hexachlorobenzene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexaconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexazinone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexythiazox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hydroxycarbofuran, 3- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Imazalil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Imidacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Indoxacarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Iodofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Iprodione a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Iprovalicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isocarbofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isofenphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoprocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isopropalin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoproturon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoxaben a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Kresoxim-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Leptophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Linuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Malathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Malathion-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mecarbam a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mepanipyrim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mephosfolan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Metalaxyl (Sum) a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methabenzthiazuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methamidophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methidathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methomyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Methoxychlor a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Metribuzin a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 5 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.090Mevinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Monocrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Myclobutanil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Napropamide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Omethoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Oxadixyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Oxamyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Oxamyl oxime a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Paraoxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Paraoxon-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Parathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Parathion-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Penconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pencycuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pendimethalin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pentachloroaniline a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Pentachloroanisole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Pentachlorobenzene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Permethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phenmedipham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phenothrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phenthoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phenylphenol, 2- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phosalone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Phosmet a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phosmet-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phosphamidon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Piperonyl butoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pirimicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pirimiphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pirimiphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prochloraz a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Procymidone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Profenofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Promecarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propamocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propaquizafop a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Propargite a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propetamphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Propham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propiconazole a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 6 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.030Propoxur a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Propyzamide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prosulfocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prothiofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pymetrozine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pyraclofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyraclostrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyrazophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Pyridaben a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyridaphenthion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyrifenox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Pyrimethanil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyriproxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Quinalphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Quinoxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Quintozene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Quizalofop a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Simazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Spinosad a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Spiroxamine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Sulfentrazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Sulfotep a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tau-Fluvalinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15TCNB, 2,3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebufenozide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebufenpyrad a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Tecnazene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030TEPP a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tepraloxydim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-O-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-oxon-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbuthylazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbutryn a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Tetrachloroaniline, 2,3,5,6- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tetrachlorvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tetraconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Tetradifon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Tetrasul a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiabendazole a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 7 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.030Thiacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiamethoxam a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiodicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Thionazin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiophanate-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Tolclofos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Tolylfluanid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triadimefon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triadimenol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triazamate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Triazofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trichlorfon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Trichloronat a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Trichlorophenole, 2,4,6- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trifloxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Triflumizole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trimethacarb-2,3,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trimethacarb-3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Vinclozolin a)*In house metod (210)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977

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 8 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Selleberga 776935

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-01220201Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2020-01-20

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

JordMatris:

2020-01-21

Utskriftsdatum: 2020-02-04

2020-01-21Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19ÅF03

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%74.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts<0.15Abamectin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acephate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acetamiprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acibenzolar-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Aclonifen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Acrinathrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Aldrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aminocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aspon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine-desethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine-desisopropyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Azinphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Azinphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Azoxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Benalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bendiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<1.5Bentazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Bifenthrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Biphenyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bitertanol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Boscalid a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v51

Bilaga 6



AR-20-SL-023965-01

Í%SQbÂÂ8o3QÎ

EUSELI2-00718940

mg/kg Ts<0.15Bromophos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Bromophos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Bromopropylate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bupirimate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Buprofezin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butocarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butocarboxim-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butoxycarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butralin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Cadusafos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Captafol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Captan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbaryl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbendazim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbofuran a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbophenothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbosulfan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carfentrazone-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chinomethionate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlorbromuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlordane, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlordane, gamma- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlordimeform a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorfenson a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlorfenvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Chlormephos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorobenzilate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chloropropylate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorothalonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpropham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Chlorthal-dimethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlozolinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clofentezine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clomazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clothianidin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Coumaphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyanazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyanofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyanophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyazofamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyfluthrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyfluthrin, beta- a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v51

Bilaga 6
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mg/kg Ts<0.15Cyhalothrin, lambda- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cypermethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyproconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Cyprodinil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDD, o,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDD, p,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDE, o,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDT,p,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Deltamethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl sulphoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Desmetryn a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dialifos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diazinon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dichlobenil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dichlofluanid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dichlorvos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dicloran a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<1.5Dicloranilin, 3,5- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dicofol, p,p a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dicrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dieldrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diethofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Difenoconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dimethoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dimethomorph a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dinoseb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dioxathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diphenamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Diphenylamine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Ditalimphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.60DNOC a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Endosulfan, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endosulfan, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endosulfansulfate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15EPN a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Epoxiconazole a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v51
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mg/kg Ts<0.15Esfenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethofumesate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethoprophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Etofenprox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Etrimfos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Famoxadone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenamifos-sulfon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenamifos-sulfoxid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenarimol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenazaquin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenbuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenchlorphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenhexamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenitrothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenoxycarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenpiclonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenpropathrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenpyroximate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenson a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fensulfothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-oxon-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenvalerat a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fluazifop-P-butyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flucythrinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fludioxonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flumetralin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fluquinconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flusilazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Folpet a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fonofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Formothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Furalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Furathiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Haloxyfop a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v51
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mg/kg Ts<0.030Haloxyfop-2-ethoxyethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Haloxyfop-R-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, delta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, gamma- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Heptachlor a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Heptachlorepoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Heptenophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Hexachlorobenzene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexaconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexazinone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexythiazox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hydroxycarbofuran, 3- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Imazalil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Imidacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Indoxacarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Iodofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Iprodione a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Iprovalicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isocarbofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isofenphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoprocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isopropalin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoproturon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoxaben a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Kresoxim-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Leptophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Linuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Malathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Malathion-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mecarbam a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mepanipyrim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mephosfolan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Metalaxyl (Sum) a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methabenzthiazuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methamidophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methidathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methomyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Methoxychlor a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Metribuzin a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 5 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.090Mevinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Monocrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Myclobutanil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Napropamide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Omethoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Oxadixyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Oxamyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Oxamyl oxime a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Paraoxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Paraoxon-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Parathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Parathion-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Penconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pencycuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pendimethalin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pentachloroaniline a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Pentachloroanisole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Pentachlorobenzene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Permethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phenmedipham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phenothrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phenthoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phenylphenol, 2- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phosalone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Phosmet a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phosmet-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phosphamidon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Piperonyl butoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pirimicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pirimiphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pirimiphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prochloraz a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Procymidone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Profenofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Promecarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propamocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propaquizafop a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Propargite a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propetamphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Propham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propiconazole a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 6 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.030Propoxur a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Propyzamide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prosulfocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prothiofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pymetrozine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pyraclofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyraclostrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyrazophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Pyridaben a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyridaphenthion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyrifenox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Pyrimethanil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyriproxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Quinalphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Quinoxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Quintozene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Quizalofop a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Simazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Spinosad a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Spiroxamine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Sulfentrazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Sulfotep a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tau-Fluvalinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15TCNB, 2,3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebufenozide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebufenpyrad a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Tecnazene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030TEPP a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tepraloxydim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-O-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-oxon-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbuthylazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbutryn a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Tetrachloroaniline, 2,3,5,6- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tetrachlorvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tetraconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Tetradifon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Tetrasul a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiabendazole a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 7 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.030Thiacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiamethoxam a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiodicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Thionazin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiophanate-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Tolclofos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Tolylfluanid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triadimefon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triadimenol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triazamate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Triazofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trichlorfon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Trichloronat a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Trichlorophenole, 2,4,6- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trifloxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Triflumizole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trimethacarb-2,3,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trimethacarb-3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Vinclozolin a)*In house metod (210)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977

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 8 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Selleberga 776935

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-01220202Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2020-01-20

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

JordMatris:

2020-01-21

Utskriftsdatum: 2020-02-04

2020-01-21Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19ÅF04

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%75.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts<0.15Abamectin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acephate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acetamiprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acibenzolar-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Aclonifen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Acrinathrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Aldrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aminocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aspon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine-desethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine-desisopropyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Azinphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Azinphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Azoxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Benalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bendiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<1.5Bentazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Bifenthrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Biphenyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bitertanol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Boscalid a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.15Bromophos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Bromophos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Bromopropylate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bupirimate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Buprofezin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butocarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butocarboxim-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butoxycarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butralin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Cadusafos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Captafol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Captan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbaryl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbendazim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbofuran a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbophenothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbosulfan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carfentrazone-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chinomethionate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlorbromuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlordane, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlordane, gamma- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlordimeform a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorfenson a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlorfenvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Chlormephos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorobenzilate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chloropropylate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorothalonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpropham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Chlorthal-dimethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlozolinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clofentezine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clomazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clothianidin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Coumaphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyanazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyanofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyanophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyazofamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyfluthrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyfluthrin, beta- a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.15Cyhalothrin, lambda- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cypermethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyproconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Cyprodinil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDD, o,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDD, p,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDE, o,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDT,p,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Deltamethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl sulphoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Desmetryn a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dialifos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diazinon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dichlobenil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dichlofluanid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dichlorvos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dicloran a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<1.5Dicloranilin, 3,5- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dicofol, p,p a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dicrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dieldrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diethofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Difenoconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dimethoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dimethomorph a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dinoseb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dioxathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diphenamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Diphenylamine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Ditalimphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.60DNOC a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Endosulfan, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endosulfan, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endosulfansulfate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15EPN a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Epoxiconazole a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.15Esfenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethofumesate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethoprophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Etofenprox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Etrimfos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Famoxadone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenamifos-sulfon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenamifos-sulfoxid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenarimol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenazaquin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenbuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenchlorphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenhexamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenitrothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenoxycarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenpiclonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenpropathrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenpyroximate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenson a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fensulfothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-oxon-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenvalerat a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fluazifop-P-butyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flucythrinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fludioxonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flumetralin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fluquinconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flusilazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Folpet a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fonofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Formothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Furalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Furathiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Haloxyfop a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 8

Förklaringar
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mg/kg Ts<0.030Haloxyfop-2-ethoxyethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Haloxyfop-R-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, delta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, gamma- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Heptachlor a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Heptachlorepoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Heptenophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Hexachlorobenzene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexaconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexazinone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexythiazox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hydroxycarbofuran, 3- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Imazalil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Imidacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Indoxacarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Iodofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Iprodione a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Iprovalicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isocarbofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isofenphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoprocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isopropalin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoproturon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoxaben a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Kresoxim-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Leptophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Linuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Malathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Malathion-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mecarbam a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mepanipyrim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mephosfolan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Metalaxyl (Sum) a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methabenzthiazuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methamidophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methidathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methomyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Methoxychlor a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Metribuzin a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 5 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.090Mevinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Monocrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Myclobutanil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Napropamide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Omethoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Oxadixyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Oxamyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Oxamyl oxime a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Paraoxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Paraoxon-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Parathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Parathion-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Penconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pencycuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pendimethalin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pentachloroaniline a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Pentachloroanisole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Pentachlorobenzene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Permethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phenmedipham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phenothrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phenthoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phenylphenol, 2- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phosalone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Phosmet a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phosmet-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phosphamidon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Piperonyl butoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pirimicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pirimiphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pirimiphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prochloraz a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Procymidone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Profenofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Promecarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propamocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propaquizafop a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Propargite a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propetamphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Propham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propiconazole a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 6 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.030Propoxur a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Propyzamide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prosulfocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prothiofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pymetrozine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pyraclofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyraclostrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyrazophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Pyridaben a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyridaphenthion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyrifenox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Pyrimethanil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyriproxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Quinalphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Quinoxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Quintozene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Quizalofop a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Simazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Spinosad a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Spiroxamine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Sulfentrazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Sulfotep a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tau-Fluvalinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15TCNB, 2,3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebufenozide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebufenpyrad a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Tecnazene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030TEPP a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tepraloxydim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-O-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-oxon-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbuthylazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbutryn a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Tetrachloroaniline, 2,3,5,6- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tetrachlorvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tetraconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Tetradifon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Tetrasul a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiabendazole a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 7 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.030Thiacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiamethoxam a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiodicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Thionazin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiophanate-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Tolclofos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Tolylfluanid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triadimefon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triadimenol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triazamate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Triazofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trichlorfon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Trichloronat a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Trichlorophenole, 2,4,6- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trifloxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Triflumizole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trimethacarb-2,3,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trimethacarb-3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Vinclozolin a)*In house metod (210)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977

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 8 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Selleberga 776935

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-01220203Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2020-01-20

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

JordMatris:

2020-01-21

Utskriftsdatum: 2020-02-04

2020-01-21Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19ÅF05

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%74.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts<0.15Abamectin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acephate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acetamiprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acibenzolar-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Aclonifen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Acrinathrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Aldrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aminocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aspon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine-desethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine-desisopropyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Azinphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Azinphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Azoxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Benalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bendiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<1.5Bentazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Bifenthrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Biphenyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bitertanol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Boscalid a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v51

Bilaga 6



AR-20-SL-023967-01

Í%SQbÂÂ8o5cÎ

EUSELI2-00718940

mg/kg Ts<0.15Bromophos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Bromophos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Bromopropylate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bupirimate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Buprofezin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butocarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butocarboxim-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butoxycarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butralin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Cadusafos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Captafol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Captan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbaryl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbendazim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbofuran a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbophenothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbosulfan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carfentrazone-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chinomethionate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlorbromuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlordane, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlordane, gamma- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlordimeform a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorfenson a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlorfenvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Chlormephos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorobenzilate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chloropropylate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorothalonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpropham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Chlorthal-dimethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlozolinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clofentezine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clomazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clothianidin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Coumaphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyanazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyanofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyanophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyazofamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyfluthrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyfluthrin, beta- a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.15Cyhalothrin, lambda- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cypermethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyproconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Cyprodinil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDD, o,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDD, p,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDE, o,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDT,p,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Deltamethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl sulphoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Desmetryn a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dialifos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diazinon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dichlobenil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dichlofluanid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dichlorvos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dicloran a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<1.5Dicloranilin, 3,5- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dicofol, p,p a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dicrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dieldrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diethofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Difenoconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dimethoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dimethomorph a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dinoseb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dioxathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diphenamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Diphenylamine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Ditalimphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.60DNOC a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Endosulfan, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endosulfan, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endosulfansulfate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15EPN a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Epoxiconazole a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.15Esfenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethofumesate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethoprophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Etofenprox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Etrimfos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Famoxadone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenamifos-sulfon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenamifos-sulfoxid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenarimol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenazaquin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenbuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenchlorphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenhexamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenitrothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenoxycarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenpiclonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenpropathrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenpyroximate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenson a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fensulfothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-oxon-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenvalerat a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fluazifop-P-butyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flucythrinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fludioxonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flumetralin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fluquinconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flusilazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Folpet a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fonofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Formothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Furalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Furathiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Haloxyfop a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.030Haloxyfop-2-ethoxyethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Haloxyfop-R-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, delta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, gamma- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Heptachlor a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Heptachlorepoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Heptenophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Hexachlorobenzene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexaconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexazinone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexythiazox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hydroxycarbofuran, 3- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Imazalil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Imidacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Indoxacarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Iodofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Iprodione a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Iprovalicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isocarbofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isofenphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoprocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isopropalin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoproturon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoxaben a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Kresoxim-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Leptophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Linuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Malathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Malathion-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mecarbam a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mepanipyrim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mephosfolan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Metalaxyl (Sum) a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methabenzthiazuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methamidophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methidathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methomyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Methoxychlor a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Metribuzin a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 5 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.090Mevinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Monocrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Myclobutanil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Napropamide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Omethoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Oxadixyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Oxamyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Oxamyl oxime a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Paraoxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Paraoxon-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Parathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Parathion-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Penconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pencycuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pendimethalin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pentachloroaniline a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Pentachloroanisole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Pentachlorobenzene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Permethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phenmedipham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phenothrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phenthoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phenylphenol, 2- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phosalone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Phosmet a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phosmet-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phosphamidon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Piperonyl butoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pirimicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pirimiphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pirimiphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prochloraz a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Procymidone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Profenofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Promecarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propamocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propaquizafop a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Propargite a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propetamphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Propham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propiconazole a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 6 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.030Propoxur a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Propyzamide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prosulfocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prothiofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pymetrozine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pyraclofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyraclostrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyrazophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Pyridaben a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyridaphenthion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyrifenox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Pyrimethanil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyriproxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Quinalphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Quinoxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Quintozene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Quizalofop a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Simazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Spinosad a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Spiroxamine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Sulfentrazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Sulfotep a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tau-Fluvalinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15TCNB, 2,3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebufenozide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebufenpyrad a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Tecnazene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030TEPP a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tepraloxydim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-O-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-oxon-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbuthylazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbutryn a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Tetrachloroaniline, 2,3,5,6- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tetrachlorvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tetraconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Tetradifon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Tetrasul a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiabendazole a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 7 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.030Thiacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiamethoxam a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiodicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Thionazin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiophanate-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Tolclofos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Tolylfluanid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triadimefon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triadimenol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triazamate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Triazofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trichlorfon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Trichloronat a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Trichlorophenole, 2,4,6- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trifloxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Triflumizole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trimethacarb-2,3,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trimethacarb-3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Vinclozolin a)*In house metod (210)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977

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 8 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Selleberga 776935

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-01220204Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2020-01-20

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

JordMatris:

2020-01-21

Utskriftsdatum: 2020-02-04

2020-01-21Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19ÅF06

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%77.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts<0.15Abamectin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acephate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acetamiprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acibenzolar-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Aclonifen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Acrinathrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Aldrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aminocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aspon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine-desethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine-desisopropyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Azinphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Azinphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Azoxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Benalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bendiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<1.5Bentazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Bifenthrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Biphenyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bitertanol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Boscalid a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.15Bromophos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Bromophos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Bromopropylate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bupirimate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Buprofezin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butocarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butocarboxim-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butoxycarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butralin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Cadusafos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Captafol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Captan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbaryl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbendazim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbofuran a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbophenothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbosulfan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carfentrazone-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chinomethionate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlorbromuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlordane, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlordane, gamma- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlordimeform a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorfenson a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlorfenvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Chlormephos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorobenzilate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chloropropylate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorothalonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpropham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Chlorthal-dimethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlozolinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clofentezine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clomazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clothianidin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Coumaphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyanazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyanofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyanophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyazofamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyfluthrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyfluthrin, beta- a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v51

Bilaga 6
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mg/kg Ts<0.15Cyhalothrin, lambda- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cypermethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyproconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Cyprodinil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDD, o,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDD, p,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDE, o,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDT,p,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Deltamethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl sulphoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Desmetryn a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dialifos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diazinon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dichlobenil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dichlofluanid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dichlorvos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dicloran a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<1.5Dicloranilin, 3,5- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dicofol, p,p a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dicrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dieldrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diethofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Difenoconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dimethoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dimethomorph a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dinoseb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dioxathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diphenamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Diphenylamine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Ditalimphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.60DNOC a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Endosulfan, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endosulfan, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endosulfansulfate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15EPN a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Epoxiconazole a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v51
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mg/kg Ts<0.15Esfenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethofumesate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethoprophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Etofenprox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Etrimfos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Famoxadone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenamifos-sulfon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenamifos-sulfoxid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenarimol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenazaquin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenbuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenchlorphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenhexamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenitrothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenoxycarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenpiclonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenpropathrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenpyroximate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenson a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fensulfothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-oxon-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenvalerat a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fluazifop-P-butyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flucythrinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fludioxonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flumetralin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fluquinconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flusilazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Folpet a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fonofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Formothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Furalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Furathiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Haloxyfop a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v51
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mg/kg Ts<0.030Haloxyfop-2-ethoxyethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Haloxyfop-R-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, delta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, gamma- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Heptachlor a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Heptachlorepoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Heptenophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Hexachlorobenzene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexaconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexazinone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexythiazox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hydroxycarbofuran, 3- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Imazalil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Imidacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Indoxacarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Iodofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Iprodione a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Iprovalicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isocarbofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isofenphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoprocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isopropalin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoproturon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoxaben a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Kresoxim-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Leptophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Linuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Malathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Malathion-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mecarbam a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mepanipyrim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mephosfolan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Metalaxyl (Sum) a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methabenzthiazuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methamidophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methidathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methomyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Methoxychlor a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Metribuzin a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 5 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v51
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mg/kg Ts<0.090Mevinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Monocrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Myclobutanil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Napropamide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Omethoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Oxadixyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Oxamyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Oxamyl oxime a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Paraoxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Paraoxon-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Parathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Parathion-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Penconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pencycuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pendimethalin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pentachloroaniline a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Pentachloroanisole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Pentachlorobenzene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Permethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phenmedipham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phenothrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phenthoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phenylphenol, 2- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phosalone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Phosmet a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phosmet-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phosphamidon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Piperonyl butoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pirimicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pirimiphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pirimiphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prochloraz a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Procymidone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Profenofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Promecarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propamocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propaquizafop a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Propargite a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propetamphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Propham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propiconazole a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 6 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.030Propoxur a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Propyzamide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prosulfocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prothiofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pymetrozine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pyraclofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyraclostrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyrazophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Pyridaben a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyridaphenthion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyrifenox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Pyrimethanil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyriproxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Quinalphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Quinoxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Quintozene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Quizalofop a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Simazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Spinosad a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Spiroxamine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Sulfentrazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Sulfotep a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tau-Fluvalinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15TCNB, 2,3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebufenozide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebufenpyrad a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Tecnazene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030TEPP a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tepraloxydim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-O-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-oxon-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbuthylazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbutryn a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Tetrachloroaniline, 2,3,5,6- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tetrachlorvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tetraconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Tetradifon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Tetrasul a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiabendazole a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 7 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.030Thiacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiamethoxam a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiodicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Thionazin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiophanate-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Tolclofos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Tolylfluanid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triadimefon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triadimenol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triazamate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Triazofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trichlorfon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Trichloronat a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Trichlorophenole, 2,4,6- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trifloxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Triflumizole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trimethacarb-2,3,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trimethacarb-3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Vinclozolin a)*In house metod (210)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977

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 8 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
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Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Selleberga 776935

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-01220205Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2020-01-20

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

JordMatris:

2020-01-21

Utskriftsdatum: 2020-02-04

2020-01-21Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19ÅF07

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%75.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts<0.15Abamectin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acephate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acetamiprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acibenzolar-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Aclonifen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Acrinathrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Aldrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aminocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aspon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine-desethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine-desisopropyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Azinphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Azinphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Azoxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Benalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bendiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<1.5Bentazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Bifenthrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Biphenyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bitertanol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Boscalid a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.15Bromophos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Bromophos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Bromopropylate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bupirimate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Buprofezin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butocarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butocarboxim-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butoxycarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butralin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Cadusafos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Captafol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Captan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbaryl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbendazim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbofuran a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbophenothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbosulfan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carfentrazone-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chinomethionate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlorbromuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlordane, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlordane, gamma- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlordimeform a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorfenson a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlorfenvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Chlormephos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorobenzilate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chloropropylate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorothalonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpropham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Chlorthal-dimethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlozolinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clofentezine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clomazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clothianidin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Coumaphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyanazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyanofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyanophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyazofamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyfluthrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyfluthrin, beta- a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.15Cyhalothrin, lambda- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cypermethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyproconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Cyprodinil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDD, o,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDD, p,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDE, o,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDT,p,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Deltamethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl sulphoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Desmetryn a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dialifos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diazinon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dichlobenil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dichlofluanid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dichlorvos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dicloran a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<1.5Dicloranilin, 3,5- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dicofol, p,p a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dicrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dieldrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diethofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Difenoconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dimethoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dimethomorph a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dinoseb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dioxathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diphenamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Diphenylamine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Ditalimphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.60DNOC a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Endosulfan, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endosulfan, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endosulfansulfate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15EPN a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Epoxiconazole a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.15Esfenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethofumesate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethoprophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Etofenprox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Etrimfos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Famoxadone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenamifos-sulfon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenamifos-sulfoxid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenarimol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenazaquin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenbuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenchlorphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenhexamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenitrothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenoxycarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenpiclonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenpropathrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenpyroximate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenson a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fensulfothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-oxon-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenvalerat a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fluazifop-P-butyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flucythrinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fludioxonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flumetralin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fluquinconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flusilazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Folpet a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fonofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Formothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Furalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Furathiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Haloxyfop a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.030Haloxyfop-2-ethoxyethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Haloxyfop-R-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, delta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, gamma- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Heptachlor a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Heptachlorepoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Heptenophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Hexachlorobenzene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexaconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexazinone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexythiazox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hydroxycarbofuran, 3- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Imazalil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Imidacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Indoxacarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Iodofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Iprodione a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Iprovalicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isocarbofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isofenphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoprocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isopropalin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoproturon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoxaben a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Kresoxim-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Leptophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Linuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Malathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Malathion-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mecarbam a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mepanipyrim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mephosfolan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Metalaxyl (Sum) a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methabenzthiazuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methamidophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methidathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methomyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Methoxychlor a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Metribuzin a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 5 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.090Mevinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Monocrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Myclobutanil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Napropamide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Omethoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Oxadixyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Oxamyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Oxamyl oxime a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Paraoxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Paraoxon-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Parathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Parathion-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Penconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pencycuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pendimethalin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pentachloroaniline a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Pentachloroanisole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Pentachlorobenzene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Permethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phenmedipham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phenothrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phenthoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phenylphenol, 2- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phosalone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Phosmet a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phosmet-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phosphamidon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Piperonyl butoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pirimicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pirimiphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pirimiphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prochloraz a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Procymidone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Profenofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Promecarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propamocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propaquizafop a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Propargite a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propetamphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Propham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propiconazole a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 6 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.030Propoxur a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Propyzamide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prosulfocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prothiofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pymetrozine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pyraclofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyraclostrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyrazophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Pyridaben a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyridaphenthion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyrifenox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Pyrimethanil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyriproxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Quinalphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Quinoxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Quintozene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Quizalofop a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Simazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Spinosad a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Spiroxamine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Sulfentrazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Sulfotep a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tau-Fluvalinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15TCNB, 2,3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebufenozide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebufenpyrad a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Tecnazene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030TEPP a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tepraloxydim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-O-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-oxon-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbuthylazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbutryn a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Tetrachloroaniline, 2,3,5,6- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tetrachlorvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tetraconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Tetradifon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Tetrasul a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiabendazole a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 7 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.030Thiacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiamethoxam a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiodicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Thionazin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiophanate-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Tolclofos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Tolylfluanid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triadimefon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triadimenol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triazamate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Triazofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trichlorfon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Trichloronat a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Trichlorophenole, 2,4,6- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trifloxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Triflumizole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trimethacarb-2,3,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trimethacarb-3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Vinclozolin a)*In house metod (210)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977

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 8 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Selleberga 776935

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-01220206Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2020-01-20

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

JordMatris:

2020-01-21

Utskriftsdatum: 2020-02-04

2020-01-21Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19ÅF08

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%74.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts<0.15Abamectin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acephate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acetamiprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acibenzolar-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Aclonifen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Acrinathrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Aldrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aminocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aspon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine-desethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine-desisopropyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Azinphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Azinphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Azoxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Benalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bendiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<1.5Bentazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Bifenthrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Biphenyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bitertanol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Boscalid a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.15Bromophos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Bromophos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Bromopropylate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bupirimate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Buprofezin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butocarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butocarboxim-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butoxycarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butralin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Cadusafos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Captafol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Captan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbaryl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbendazim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbofuran a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbophenothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbosulfan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carfentrazone-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chinomethionate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlorbromuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlordane, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlordane, gamma- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlordimeform a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorfenson a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlorfenvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Chlormephos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorobenzilate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chloropropylate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorothalonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpropham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Chlorthal-dimethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlozolinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clofentezine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clomazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clothianidin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Coumaphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyanazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyanofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyanophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyazofamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyfluthrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyfluthrin, beta- a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.15Cyhalothrin, lambda- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cypermethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyproconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Cyprodinil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDD, o,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDD, p,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDE, o,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDT,p,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Deltamethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl sulphoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Desmetryn a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dialifos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diazinon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dichlobenil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dichlofluanid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dichlorvos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dicloran a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<1.5Dicloranilin, 3,5- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dicofol, p,p a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dicrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dieldrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diethofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Difenoconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dimethoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dimethomorph a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dinoseb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dioxathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diphenamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Diphenylamine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Ditalimphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.60DNOC a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Endosulfan, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endosulfan, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endosulfansulfate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15EPN a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Epoxiconazole a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.15Esfenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethofumesate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethoprophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Etofenprox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Etrimfos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Famoxadone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenamifos-sulfon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenamifos-sulfoxid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenarimol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenazaquin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenbuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenchlorphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenhexamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenitrothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenoxycarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenpiclonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenpropathrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenpyroximate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenson a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fensulfothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-oxon-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenvalerat a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fluazifop-P-butyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flucythrinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fludioxonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flumetralin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fluquinconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flusilazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Folpet a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fonofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Formothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Furalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Furathiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Haloxyfop a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v51
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mg/kg Ts<0.030Haloxyfop-2-ethoxyethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Haloxyfop-R-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, delta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, gamma- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Heptachlor a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Heptachlorepoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Heptenophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Hexachlorobenzene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexaconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexazinone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexythiazox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hydroxycarbofuran, 3- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Imazalil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Imidacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Indoxacarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Iodofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Iprodione a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Iprovalicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isocarbofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isofenphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoprocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isopropalin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoproturon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoxaben a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Kresoxim-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Leptophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Linuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Malathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Malathion-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mecarbam a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mepanipyrim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mephosfolan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Metalaxyl (Sum) a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methabenzthiazuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methamidophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methidathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methomyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Methoxychlor a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Metribuzin a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 5 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.090Mevinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Monocrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Myclobutanil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Napropamide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Omethoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Oxadixyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Oxamyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Oxamyl oxime a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Paraoxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Paraoxon-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Parathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Parathion-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Penconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pencycuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pendimethalin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pentachloroaniline a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Pentachloroanisole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Pentachlorobenzene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Permethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phenmedipham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phenothrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phenthoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phenylphenol, 2- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phosalone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Phosmet a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phosmet-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phosphamidon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Piperonyl butoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pirimicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pirimiphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pirimiphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prochloraz a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Procymidone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Profenofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Promecarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propamocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propaquizafop a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Propargite a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propetamphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Propham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propiconazole a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 6 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.030Propoxur a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Propyzamide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prosulfocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prothiofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pymetrozine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pyraclofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyraclostrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyrazophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Pyridaben a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyridaphenthion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyrifenox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Pyrimethanil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyriproxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Quinalphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Quinoxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Quintozene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Quizalofop a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Simazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Spinosad a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Spiroxamine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Sulfentrazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Sulfotep a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tau-Fluvalinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15TCNB, 2,3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebufenozide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebufenpyrad a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Tecnazene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030TEPP a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tepraloxydim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-O-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-oxon-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbuthylazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbutryn a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Tetrachloroaniline, 2,3,5,6- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tetrachlorvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tetraconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Tetradifon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Tetrasul a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiabendazole a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 7 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.030Thiacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiamethoxam a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiodicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Thionazin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiophanate-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Tolclofos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Tolylfluanid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triadimefon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triadimenol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triazamate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Triazofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trichlorfon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Trichloronat a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Trichlorophenole, 2,4,6- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trifloxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Triflumizole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trimethacarb-2,3,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trimethacarb-3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Vinclozolin a)*In house metod (210)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977

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 8 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Selleberga 776935

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-01220207Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,4

2020-01-20

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

JordMatris:

2020-01-21

Utskriftsdatum: 2020-02-04

2020-01-21Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 19ÅF09

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%75.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts<0.15Abamectin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acephate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acetamiprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Acibenzolar-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Aclonifen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Acrinathrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aldicarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Aldrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aminocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Aspon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine-desethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Atrazine-desisopropyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Azinphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Azinphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Azoxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Benalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bendiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<1.5Bentazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Bifenthrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Biphenyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bitertanol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Boscalid a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.15Bromophos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Bromophos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Bromopropylate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Bupirimate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Buprofezin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butocarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butocarboxim-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butoxycarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Butralin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Cadusafos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Captafol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Captan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbaryl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbendazim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbofuran a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbophenothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carbosulfan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Carfentrazone-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chinomethionate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlorbromuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlordane, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlordane, gamma- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlordimeform a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorfenson a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Chlorfenvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Chlormephos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorobenzilate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chloropropylate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorothalonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpropham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlorpyrifos-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Chlorthal-dimethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Chlozolinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clofentezine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clomazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Clothianidin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Coumaphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyanazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyanofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyanophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyazofamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyfluthrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Cyfluthrin, beta- a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.15Cyhalothrin, lambda- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cypermethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Cyproconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Cyprodinil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDD, o,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDD, p,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDE, o,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030DDT,p,p'- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Deltamethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Demeton-S-methyl sulphoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Desmetryn a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dialifos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diazinon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dichlobenil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dichlofluanid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dichlorvos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dicloran a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<1.5Dicloranilin, 3,5- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dicofol, p,p a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dicrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dieldrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diethofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Difenoconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dimethoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Dimethomorph a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dinoseb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Dioxathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Diphenamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Diphenylamine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Disulfoton sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Ditalimphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.60DNOC a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Endosulfan, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endosulfan, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endosulfansulfate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Endrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15EPN a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Epoxiconazole a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.15Esfenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethiofencarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethofumesate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Ethoprophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Etofenprox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Etrimfos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Famoxadone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenamifos-sulfon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenamifos-sulfoxid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenarimol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenazaquin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenbuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenchlorphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenhexamid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenitrothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenoxycarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenpiclonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenpropathrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenpyroximate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenson a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fensulfothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-oxon-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fensulfothion-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fenthion-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Fenvalerat a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fluazifop-P-butyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flucythrinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fludioxonil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flumetralin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fluquinconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Flusilazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Folpet a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Fonofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Formothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Furalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Furathiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Haloxyfop a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.030Haloxyfop-2-ethoxyethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Haloxyfop-R-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, delta- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030HCH, gamma- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Heptachlor a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Heptachlorepoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Heptenophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Hexachlorobenzene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexaconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexazinone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hexythiazox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Hydroxycarbofuran, 3- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Imazalil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Imidacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Indoxacarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Iodofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Iprodione a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Iprovalicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isocarbofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isofenphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoprocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isopropalin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoproturon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Isoxaben a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Kresoxim-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Leptophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Linuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Malathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Malathion-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mecarbam a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mepanipyrim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Mephosfolan a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Metalaxyl (Sum) a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methabenzthiazuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methamidophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methidathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methiocarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Methomyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Methoxychlor a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Metribuzin a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 5 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.090Mevinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Monocrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Myclobutanil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Napropamide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Omethoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Oxadixyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Oxamyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Oxamyl oxime a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Paraoxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Paraoxon-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Parathion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Parathion-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Penconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pencycuron a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pendimethalin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pentachloroaniline a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Pentachloroanisole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Pentachlorobenzene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Permethrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phenmedipham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phenothrin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phenthoate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phenylphenol, 2- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phorate-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phosalone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Phosmet a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Phosmet-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Phosphamidon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Piperonyl butoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pirimicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pirimiphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pirimiphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prochloraz a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Procymidone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Profenofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Promecarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propamocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propaquizafop a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Propargite a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propetamphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Propham a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Propiconazole a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 6 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.030Propoxur a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Propyzamide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prosulfocarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Prothiofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pymetrozine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Pyraclofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyraclostrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyrazophos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Pyridaben a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyridaphenthion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyrifenox a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Pyrimethanil a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Pyriproxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Quinalphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Quinoxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Quintozene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Quizalofop a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Simazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Spinosad a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Spiroxamine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Sulfentrazone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Sulfotep a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tau-Fluvalinate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15TCNB, 2,3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebufenozide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tebufenpyrad a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Tecnazene a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030TEPP a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tepraloxydim a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-O-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbufos-oxon-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbuthylazine a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Terbutryn a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Tetrachloroaniline, 2,3,5,6- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tetrachlorvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Tetraconazole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Tetradifon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Tetrasul a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiabendazole a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 7 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v51

Bilaga 6



AR-20-SL-023971-01

Í%SQbÂÂ8o9ÂÎ

EUSELI2-00718940

mg/kg Ts<0.030Thiacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiamethoxam a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiodicarb a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiometon sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Thionazin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Thiophanate-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.090Tolclofos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Tolylfluanid a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triadimefon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triadimenol a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Triazamate a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.060Triazofos a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trichlorfon a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Trichloronat a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Trichlorophenole, 2,4,6- a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trifloxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Triflumizole a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trimethacarb-2,3,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Trimethacarb-3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.030Vamidothion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg Ts<0.15Vinclozolin a)*In house metod (210)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977

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 8 av 8

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Selleberga

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-02040210Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

4,0

2020-02-03

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-02-03

Utskriftsdatum: 2020-02-06

2020-02-03Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20ÅF01

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)Intern metod20%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)Intern metod20%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)Intern metod25%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)Intern metod

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)Intern metod20%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)Intern metod25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Krysen a)Intern metod25%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)Intern metod30%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)Intern metod30%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)Intern metod30%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)Intern metod

µg/l0.045Naftalen a)Intern metod30%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)Intern metod25%

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-003v51

Bilaga 6



AR-20-SL-026105-01

Í%SQbÂÂ9$g;Î

EUSELI2-00722890

µg/l< 0.010Acenaften a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fluoren a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fenantren a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Antracen a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fluoranten a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Pyren a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)Intern metod30%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)Intern metod

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)Intern metod

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Intern metod

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)Intern metod

mg/l0.00018Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0062Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.000025Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0000040Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.000035Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00085Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.000062Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.00035Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00020Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0014Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Peter Andersson, 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-003v51

Bilaga 6



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-026106-01

EUSELI2-00722890
Í%SQbÂÂ9$hDÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Selleberga

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-02040211Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

4,0

2020-02-03

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-02-03

Utskriftsdatum: 2020-02-06

2020-02-03Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20ÅF05

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)Intern metod20%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)Intern metod20%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)Intern metod25%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)Intern metod

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)Intern metod20%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)Intern metod25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l0.012Bens(a)antracen a)Intern metod25%

µg/l0.011Krysen a)Intern metod25%

µg/l0.025Benso(b,k)fluoranten a)Intern metod25%

µg/l0.015Benso(a)pyren a)Intern metod30%

µg/l0.011Indeno(1,2,3-cd)pyren a)Intern metod30%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)Intern metod30%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)Intern metod

µg/l0.061Naftalen a)Intern metod30%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)Intern metod25%

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-003v51

Bilaga 6



AR-20-SL-026106-01

Í%SQbÂÂ9$hDÎ

EUSELI2-00722890

µg/l< 0.010Acenaften a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fluoren a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fenantren a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Antracen a)Intern metod25%

µg/l0.017Fluoranten a)Intern metod25%

µg/l0.016Pyren a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)Intern metod30%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)Intern metod

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)Intern metod

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Intern metod

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)Intern metod

mg/l0.00083Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.029Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.000060Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.000061Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.000089Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0024Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00012Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0016Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0038Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.33Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Peter Andersson, 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-003v51

Bilaga 6



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-026107-01

EUSELI2-00722890
Í%SQbÂÂ9$iMÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Selleberga

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-02040212Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

4,0

2020-02-03

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-02-03

Utskriftsdatum: 2020-02-06

2020-02-03Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20ÅF09

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)Intern metod20%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)Intern metod20%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)Intern metod25%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)Intern metod

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)Intern metod20%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)Intern metod25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Krysen a)Intern metod25%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)Intern metod30%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)Intern metod30%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)Intern metod30%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)Intern metod

µg/l0.033Naftalen a)Intern metod30%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)Intern metod25%

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-003v51

Bilaga 6



AR-20-SL-026107-01

Í%SQbÂÂ9$iMÎ

EUSELI2-00722890

µg/l< 0.010Acenaften a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fluoren a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fenantren a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Antracen a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fluoranten a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Pyren a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)Intern metod30%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)Intern metod

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)Intern metod

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Intern metod

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)Intern metod

mg/l0.00018Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.012Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.000030Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l< 0.0000040Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.000044Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00089Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00014Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.00036Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00021Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0012Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Peter Andersson, 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-003v51

Bilaga 6



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-030315-01

EUSELI2-00722891
Í%SQbÂÂ9W(jÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Selleberga

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-02040213Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

4,0

2020-02-03

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-02-03

Utskriftsdatum: 2020-02-12

2020-02-03Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20ÅF01

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l<0.010Atrazine a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Atrazine-desethyl a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Atrazine-desisopropyl a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Bentazone a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Cyanazine a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.0102,6-Diklorbenzamid a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010D -2,4 a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Diclorprop a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Dimethoate a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Ethofumesate a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Fenoxaprop a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Fluroxypyr a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

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-003v51

Bilaga 6



AR-20-SL-030315-01

Í%SQbÂÂ9W(jÎ

EUSELI2-00722891

µg/l<0.010Imazapyr a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Isoproturon a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Klopyralid a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Klorsulfuron a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Kvinmerac a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010MCPA a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Mekoprop a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Metamitron a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Metazaklor a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Metribuzin a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Metsulfuron-metyl a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Simazine a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Terbuthylazine a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v51

Bilaga 6



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-030316-01

EUSELI2-00722891
Í%SQbÂÂ9W)sÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Selleberga

ÅF-Infrastructure AB 

Oliver Björnfors

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2020-02040214Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

4,0

2020-02-03

OLIVER BJÖRNFORS

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-02-03

Utskriftsdatum: 2020-02-12

2020-02-03Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20ÅF05

Provtagningsplats: Selleberga 776935

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l<0.010Atrazine a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Atrazine-desethyl a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Atrazine-desisopropyl a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Bentazone a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Cyanazine a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.0102,6-Diklorbenzamid a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010D -2,4 a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Diclorprop a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Dimethoate a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Ethofumesate a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Fenoxaprop a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Fluroxypyr a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

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-003v51
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µg/l<0.010Imazapyr a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Isoproturon a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Klopyralid a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Klorsulfuron a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Kvinmerac a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010MCPA a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Mekoprop a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Metamitron a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Metazaklor a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Metribuzin a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Metsulfuron-metyl a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Simazine a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Terbuthylazine a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l<0.010Atrazine a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Atrazine-desethyl a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Atrazine-desisopropyl a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Bentazone a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Cyanazine a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.0102,6-Diklorbenzamid a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010D -2,4 a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Diclorprop a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Dimethoate a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Ethofumesate a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Fenoxaprop a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Fluroxypyr a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%
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Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
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µg/l<0.010Imazapyr a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Isoproturon a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Klopyralid a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Klorsulfuron a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%
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Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010MCPA a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Mekoprop a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Metamitron a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 
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25%

µg/l<0.010Metazaklor a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Metribuzin a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Metsulfuron-metyl a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Simazine a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%

µg/l<0.010Terbuthylazine a)Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

25%
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1 Uppdrag 
På uppdrag av Bjuvs kommun har ÅF Infrastructure AB utfört en översiktlig geoteknisk 
och miljöteknisk markundersökning för ett planområde i Bjuv, Skåne län.  

 
 
Figur 1. Översiktskarta över aktuellt område. Ungefärligt undersökningsområde är 
markerat med röd heldragen linje. Karta från eniro.se. 

2 Syfte 
Syftet med den geotekniska markundersökningen har varit att fastställa jordlagerföljd 
samt jordlagrens tekniska egenskaper. Syftet med den miljötekniska 
markundersökningen har varit att inför framtida markarbeten utreda 
föroreningssituationen inom undersökningsområdet. Resultatet från utförda 
undersökningar skall utgöra underlag för detaljplanearbete. Denna PM är ett 
projekteringsunderlag och behandlar endast rekommendationer och synpunkter för 
projekteringsskedet.  

3 Underlagsmaterial 

3.1 Allmänt 

Följande underlagsmaterial har använts i detta uppdrag: 

• Ledningsunderlag inhämtad från Ledningskollen.  
• Förslag till detaljplan, tillhandahållen av beställaren 
• Digital grundkarta, tillhandahållen av beställaren  
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• Jordartskartan SGU 
• Jorddjupskartan SGU 
 

Tidigare utförda undersökningar: 
• Översiktlig geoteknisk undersökning, del av fastigheten Selleberga 17:1. 

Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik (MUR/GEO). Upprättad av ÅF 
Infrastructure AB med uppdragsnummer 738173 och daterad 2017-07-14.  

• Översiktlig geoteknisk undersökning, del av fastigheten Selleberga 17:1. Teknisk 
PM Geoteknik. Upprättad av ÅF Infrastructure AB med uppdragsnummer 
738173 och daterad 2017-07-14.  

 
Relevanta resultat från tidigare utförd undersökning har inarbetats i denna 
rapport.  

3.2 Utförd undersökning 

Resultat från utförd fältundersökning redovisas i: 
 

• Markteknisk Undersökningsrapport (MUR), Geoteknik, Selleberga utredning1, 
Bjuv, upprättad av ÅF Infrastructure AB, uppdragsnummer 777356, daterad 
2020-02-06. 

4 Styrande dokument 
Denna PM ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. Tillämpnings-
dokument enligt IEG ska användas för respektive konstruktionstyp. 

5 Planerad byggnation 
Undersökningsområdet utgör en del av ett nytt exploateringsområde och 
skall planläggas för bl.a. bostäder, förskola och lokalgator.     

6 Markförhållanden och topografi 
Undersökningsområdet är relativt flackt med endast små nivåskillnader. Uppmätt 
marknivå i utförda undersökningspunkter varierar mellan ca +22,0 och +25,0. 
Markytan utgörs huvudsakligen av åkermark.  
 
Enligt SGU:s jordartskarta utgörs den ytliga jorden inom undersökningsområdet 
huvudsakligen av glacial lera. Inom närområdet förekommer lermorän och norr om 
undersökningsområdet utgörs jorden av fyllning. Se figur 2 för förekommande ytliga 
jordarter.  
Jorddjupet varierar, enligt SGU:s jorddjupskarta, mellan 30 och 50 m inom  
undersökningsområdet.    
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Figur 2. Jordartskarta från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Gul färg 
representerar glacial lera, blått lermorän och grårandigt fyllning.    

7 Geotekniska förhållanden 

7.1 Allmänt 

De geotekniska förhållandena har utvärderats från genomförda störda provtagningar 
(skruvprovtagning) samt CPT-sonderingar. I huvudsak utgörs jordlagerföljden av 
mulljord som överlagrar lermorän följt av lera.  

7.2 Jordlagerförhållanden 

Observera att nedanstående beskrivning är en generaliserande bedömning av 
jordartsförhållandena inom området. Avvikande förhållanden kan inte uteslutas.  

Överst i jordlagerföljden påträffas mulljord med en mäktighet på ca 0,3 m. 
Undantaget är undersökningspunkt 20AF05 där fyllning påträffades överst i 
jordlagerföljden. Fyllningen utgörs av ca 0,3 m mulljord följt av en blandning av 
mulljord och aska ner till ett djup av ca 1,2 m under befintlig markyta.  

Under mulljord påträffas lermorän. Lermoränen har en hög odränerad skjuvhållfasthet 
som ökar mot djupet. Baserat på resultat från CPT-sonderingar har den odränerade 
skjuvhållfastheten utvärderats till ca 150 kPa.  
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Lera påträffas under lermoränen på mellan 1,5 och 2 m djup under befintlig markyta. I 
undersökningspunkt 20AF02 innehåller leran skikt av finsand på mellan 3,3 och 4 m 
djup under befintlig markyta. Leran är av glacialt ursprung och bedöms ha en hög 
odränerad skjuvhållfasthet. Baserat på resultat från CPT-sonderingar har den 
odränerade skjuvhållfastheten utvärderats till ca 120 kPa i leran.    

CPT-sonderingarna har i samtliga undersökningspunkter, med undantag av AF27,  
avslutats på ca 3,7 m djup utan att metodstopp uppnåtts (SGF stoppkod 90). I 
undersökningspunkt AF27, som utfördes 2017, avslutades CPT-sonderingen på grund 
av metodstopp på ca 2,7 m djup under befintlig markyta (SGF stoppkod 91).   

7.3 Jordens materialegenskaper 

Materialegenskaperna för den naturligt lagrade jorden är bedömda enligt AMA 
Anläggning 17 och presenteras i tabell 1 nedan:  
 
Tabell 1.  Materialtyp och tjälfarlighetsklass.  

8 Hydrogeologiska förhållanden 
Grundvattenrör har installerats i punkterna 20AF01, 20AF05 och 20AF09. 
Grundvattenrören benämns 20AF01GV, 20AF05GV och 20AF09GV. Nivåmätning av 
grundvattenytan i dessa rör har utförts vid två tillfällen. Resultat av 
grundvattenmätningar redovisas i tabell 2 nedan. 
  
I samband med skruvprovtagningar noterades inget fritt vatten i öppet borrhål. Detta 
är förväntat då jorden huvudsakligen utgörs av täta jordar med en begränsad 
grundvattenströmning.  
 
Grundvattenytans nivå kan förväntas variera med nederbördsförhållanden och årstid, 
och kan därmed stå både högre och lägre än vad som här angivits. I denna del av 
Sverige noteras generellt sett högst grundvattennivåer i mars-april och lägst i 
september. 
 
Grundvattenrör 20AF09 misstänks vara påverkat av ytvatten och de resultat som 
uppmätts anses ej vara tillförlitliga.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Material Materialtyp Tjälfarlighetsklass 

Mulljord 6B 1 

Lermorän 4B 3 

Lera 4B 3 
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Tabell 2. Utförda nivåmätningar av grundvattenytan samt resultat.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grundvattenrör Datum för 
mätning 

Djup (m under 
markytan) 

Nivå 

20AF01 
2020-01-21 
2020-02-03 

Inget vatten 
1,9 

 
+20,2 

20AF05 2020-01-21 
2020-02-03 

1,6 
1,6 

+22,1 
+22,1 

20AF09 
2020-01-21 
2020-02-03 

Inget vatten 
0,13 (misstänkt påverkan 
av ytvatten, ej tillförlitligt) 

 
+23,3 
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9 Sammanställning av härledda 
egenskaper 

9.1 Elasticitetsmodul 
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9.2 Odränerad skjuvhållfasthet 
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10 Sättningar 
Inga sättningsberäkningar har utförts. Inga laster eller design har funnits tillgängliga 
för beräkning. Sättningsberäkningar utförs i byggnadskonstruktörens regi då aktuella 
förutsättningar tagits fram.  

11 Geotekniska rekommendationer 

11.1 Allmänt 

Grundläggningsarbetena skall dimensioneras, planeras, utföras och kontrolleras i 
geoteknisk kategori 2 (GK2) samt säkerhetsklass 2 (SK2). Eventuella mindre 
komplementbyggnader bör dock kunna utföras med konventionell ytlig 
plattgrundläggning som dimensioneras i GK1 med ett tillåtet grundtryck på 100 kPa.  
 
Innan terrassering av vägar och grundläggning av byggnader och VA-ledningar utförs 
skall all förekommande organisk jord avlägsnas. Även förekommande fyllning skall 
schaktas ur.   
 
All grundläggning skall ske på torr och frostfri mark samt på fast och ostörd 
schaktbotten. Grundläggning av byggnader och hårdgjorda ytor får inte utföras på 
tjälat material.  

11.2 Schaktarbeten 

Schaktarbetena ska utföras i enlighet med AMA Anläggning 17 samt anvisningar i 
skriften Schakta säkert. 
 
Släntlutningar för schakter anpassas efter jordens friktionsvinkel samt väderlek, 
schaktdjup och närhet till grundvattenytan. Grunda schakter kan ovan grundvattenytan 
vanligen utföras med släntlutningen 2:1 i lermorän samt 1:1 i lera.  
 
Schaktbarhetsklass för förekommande jordar bedöms enligt Rapport R130:1985, 
utgiven av Byggforskningsrådet. Förekommande lermorän bedöms tillhöra 
schaktbarhetsklass 3 och leran bedöms tillhöra schaktbarhetsklass 2.  
 
Schaktbottenbesiktning skall utföras av geotekniskt sakkunnig innan 
grundläggningsarbeten påbörjas.  
 
Eventuella upplagsmassor som uppkommer i samband med schakt skall placeras på 
säkert avstånd från schaktkrön. Detta avstånd skall bestämmas genom en 
stabilitetsberäkning.   
 
Lermorän är känsligt för vattenöverskott. Schakt och grundläggningsarbeten bör 
utföras under torra väderleksförhållanden. Schaktbotten skall omgående skyddas med 
utläggning av dränerande lager för att undvika uppmjukning av vatten och mekanisk 
påverkan. Lermorän är erosionskänslig och slänter bör förses med erosionsskydd.  
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11.3 Grundvattenhantering 

För schaktarbeten under eller i närheten av grundvattenytan kan en temporär 
grundvattensänkning vara nödvändig. Grundvattensänkningen ska ske till en nivå 
motsvarande fri vattenyta av minst 0,5 m under planerad schaktbotten. Mindre 
avsänkningar förväntas kunna utföras genom pumpning i lämpligt utformade 
filterförsedda pumpgropar i schakten.   
 
För omhändertagande av inströmmande yt- och grundvatten ska schaktbotten utföras 
med fall till diken som i sin tur leds till pumpgroparna. Pumpvatten ska passera 
sedimentationsanordning innan utsläpp i recipient. 
 
Tillfällig avsänkning av grundvattennivån får endast utföras om det är uppenbart att 
varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom erforderlig pumpning. I annat 
fall krävs tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen bör kontaktas i frågan om 
avsänkning är aktuell. Avsänkning och länshållning dimensioneras och ansvaras av 
entreprenören.  

11.4 Packning och uppfyllnad 

Generell uppfyllning inom området vid terrasseringsarbeten bedöms kunna utföras 
utan problem efter att all organisk jord samt fyllning grävts bort.  
 
Uppfyllning under konstruktioner skall utföras med material av materialtyp 1-3A enligt 
AMA Anläggning 17 Tabell CE/1. Packning skall utföras enligt AMA Anläggning 17 
Tabell CE/4.  
 
Fyllning, återfyllning och packning ska genomföras vid torr väderlek och utföras enligt 
anvisningar i AMA Anläggning 17. Fyllning får inte utföras på tjälad jord eller med 
tjälade massor. Materialet som används till fyllning ska vara kontrollerat med hänsyn 
till radon och vara fritt från föroreningar. 
 
Lermorän är känsligt för vattenöverskott och packning ska utföras vid optimal 
vattenkvot. Det är därför viktigt att materialet skyddas från nederbörd. Lermoränens 
packningsegenskaper försämras kraftigt vid tillskott av vatten varför arbeten inte får 
utföras i samband med vattenöverskott eller nederbörd. 
 
Fyllning ska utföras i tunna lager och packas med optimal vattenkvot. Vid mäktigare 
fyllning skall arbetena utföras med dränerande lager och eventuell liggtid enligt AMA 
anläggning 17. 
Packningskontroller kan lämpligen utföras med YPK (yttäckande packningskontroll) i 
kombination med CPT-sondering. 

11.5 Anläggning av hårdgjorda ytor 

Det rekommenderas att hårdgjorda ytor dimensioneras enligt AMA Anläggning 17 
enligt tillåten tjällyftning och rådande jordlager- och hydrogeologiska förhållanden.   
Under förekommande mulljord utgörs jorden huvudsakligen av lermorän, dvs 
materialtyp 4B och tjälfarlighetsklass 3.  
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11.6 Byggnader och konstruktioner 

Grundläggning av byggnader/konstruktioner bedöms kunna utföras på konventionellt 
sätt med plattgrundläggning eller på plintar inom undersökningsområdet. All organisk 
jord samt fyllning skall grävas ur. Mer detaljerade undersökningar krävs dock för att 
fastställa vilken belastning marken kan klara av och om ev. pålning erfordras.  
Geotextil på schaktbotten som materialskiljande lager förordas.  

11.7 Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) 

Med hänsyn till jordlagerföljden inom undersökningsområdet som huvudsakligen 
utgörs av täta jordar (lermorän och lera) bedöms möjligheterna till LOD genom 
infiltration som mindre lämpligt. Bättre alternativ kan vara fördröjningsmagasin eller 
fördröjningsdammar.  

12 Dimensionering 

12.1 Allmänt 

Dimensionering utförs enligt EuroKod, SS-EN 1997-1. Grundläggningen bedöms 
hänföras till geoteknisk kategori 2 (GK2) och säkerhetsklass 2 (SK2, γd=0,91). 
 
Grundläggningsmetod utförs i enlighet med plattor och dimensioneras därmed enligt 
dimensioneringssätt DA3.  
 
Dimensioneringen utförs med partialkoefficientmetoden, varvid dimensionerande 
parametervärden bestäms enligt följande: 
 

𝑋𝑋𝑑𝑑 =
1
𝛾𝛾𝑚𝑚

∙ 𝑋𝑋𝑘𝑘 =
1
𝛾𝛾𝑚𝑚

∙ η ∙ 𝑋𝑋� 

 
där 𝛾𝛾𝑚𝑚 = fast partialkoefficient för material 
 η   = omräkningsfaktor för aktuell geokonstruktion 
 𝑋𝑋�   = värderat medelvärde baserat på härledda  

  Materialparametervärden 
 

12.2 Valda värden 

Härledda värden för hållfasthets- och deformationsegenskaper har utvärderats utifrån 
resultat från CPT-sonderingar. För utvärdering av CPT-sonderingar har 
utvärderingsprogrammet Conrad använts.  
 
Härledda värden redovisas i Markteknisk undersökningsrapport (MUR). Valda värden 
utifrån de härledda värdena redovisas i tabell 3. De valda värdena gäller för 
dimensionering av platta på mark.  
 
Tungheter är antagna enligt TK Geo 13. 
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Tabell 3. Valda värden. Observera att nivåer och djup här angivna är en grov 
generalisering då detta varierar inom undersökningsområdet.  

Djup 

(m u 
my) 

Nivå 
(+) 

Jordart Tunghet 
(kN/m3) 

Effektiv 
tunghet 
(kN/m3) 

Hållfasthets-
egenskaper 

E-modul 
(MPa) 

0,3 – 2,8 23,5 
– 
21,0 

Lermorän γ = 22 γ' = 12 cu = 150 kPa 

c’ = 15 kPa 

φ’ = 30° 

E = 40 

2,8 – 5,2 21,0 
– 
18,6 

Lera γ = 17 γ' = 7 cu = 120 kPa 

c’ = 12 kPa 

φ’ = 30° 

E = 30 

12.3 Partialkoefficienter 
I tabell 4 anges partialkoefficienter för jordparametrar, γm, enligt SS-EN 1997-1. 
 
Tabell 4. Partialkoefficienter för jordparametrar, γm. 

Material Symbol γM 

Effektiv kohesion, c´ γc´ 1,3 

Odränerad skjuvhållfasthet, cu γcu 1,5 

Elasticitetsmodul € γM 1,0 

Tunghet, γ γγ 1,0 
 

12.4 Omräkningsfaktor 

Byggnadskonstruktören ska, vid beräkning av karakteristiska materialparametervärden, 
använda omräkningsfaktorn η för varje geokonstruktion enligt anvisningar i EuroKod, 
SS-EN 1997-1 med nationell bilaga samt IEG tillämpningsdokument.  

12.5 Dimensionerande grundvattennivå 

Grundvattenytan har i grundvattenrör uppmätts till nivå mellan ca +20 och +22, detta 
motsvarar ett djup mellan ca 0,6 och 2 m under befintlig markyta. För att ta hänsyn till 
de säsongsvariationer i grundvattennivå som kan uppstå bör dimensionerande 
grundvattennivå ansättas till +22,0.    
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13 Kontroll 
Innan grundläggningsarbeten påbörjas skall entreprenören upprätta en 
arbetsberedning för planerade arbeten. Allt arbete skall bedrivas med sådan 
försiktighet att befintliga ledningar och kablar samt närliggande byggnader och 
anläggningar inte skadas. Arbetsberedningen skall innefatta krav på utförande, 
uppföljning och dokumentation av arbetena.  
 
Schaktnings- och grundläggningsarbetena ska ske i samråd med geoteknisk 
sakkunnig. Geoteknisk kontroll skall utföras enligt av entreprenören upprättat 
kontrollprogram med inriktning på: 
 

• Kontroller med hänsyn till avvikande förhållanden såsom jordart och dess 
fasthet.  

• Schaktbottenbesiktning ska utföras av geotekniskt sakkunnig innan 
grundläggningsarbetena påbörjas. 

• Kontroll av grundvattennivån. 
• Packningskontroll vid uppfyllnader överstigande 0,5 m. 

 

14 Värdering av utförd undersökning 
Utförd undersökning är av översiktlig karaktär, vilket innebär stora avstånd mellan 
undersökningspunkterna och endast ett fåtal grundvattenrör. Resultatet från 
undersökningen skall endast ses som en översiktlig bild av de geotekniska 
förhållandena inom området. När placering och utformning av 
byggnader/konstruktioner har bestämts bör kompletterande undersökningar utföras i 
anslutning till dessa.  
 
 
ÅF Infrastructure AB 
Geoteknik Syd  
Malmö    

 
 
 

Ludvig Ehlorsson                        David Galbraith 
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SAMRÅDET 

Enligt Byggnadsnämndens beslut 2021-01-14, § 3, har förslag till detaljplan varit på 

samråd under tiden 20 januari – 28 februari 2021, totalt 21 yttranden har inkommit, 

varav 11 med erinran eller kommentar.  

 

INKOMNA YTTRANDEN 

 

Myndigheter, statliga verk m.fl. 

Länsstyrelsen i Skåne län, inkommet 2021-02-25    med erinran 

Lantmäteriet, inkommet 2021-02-14     med erinran 

Region Skåne, inkommet 2021-03-03     utan erinran 

Trafikverket, inkommet 2021-02-15     med erinran 

Polismyndigheten, inkommet 2021-01-31    utan erinran 

Försvarsmakten, inkommet 2021-02-24     utan erinran 

 

Ledningsrättshavare m.fl. 

E.ON Energidistribution AB, inkommet 2021-01-20   utan erinran 

Skanova/ Telia Company AB, inkommet 2021-02-01   med erinran 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, inkommet 2021-02-25 med erinran 

Öresundskraft AB, inkommet 2021-03-01    med erinran 

 

Kommunala nämnder 

Vård- och omsorgsnämnden, inkommet 2021-02-24   utan erinran 

Barn- och utbildningsnämnden, inkommet 2021-02-26   utan erinran 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, inkommet 2021-03-02  utan erinran 

Tekniska nämnden, inkommet 2021-02-25    utan erinran 

 

Kommunala förbund som Bjuvs kommun är medlem i 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst, inkommet 2021-01-26  med erinran 

Söderåsens miljöförbund, inkommet 2021-02-26   utan erinran 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB, inkommet 2021-02-25  med erinran 

 

Intresseorganisationer, sakägare, boende m.fl. 

Naturskyddsföreningen Söderåsen, inkommet 2021-02-25  utan erinran 
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Privatperson, BA, inkommet 2021-02-28     med erinran 

Boende, Södra Storgatan 5, inkommet 2021-02-28   med erinran 

Boende, Norra Vramsvägen 6, inkommet 2021-02-25   med erinran 
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MYNDIGHETER, STATLIGA VERK M.FL. 

LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN, inkommet 2021-02-25  

Länsstyrelsens formella synpunkter 
Följande synpunkter har koppling till länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap. plan- 
och bygglagen. 
 

Risk för översvämning / Miljökvalitetsnormer för vatten  
Det framgår att planområdet ska höjdsättas för att klara av större skyfall och att hanteringen 
av regnvattnet kommer att följa dagvattensystemet. Regnvatten kommer att ledas från 
gatorna i området vidare till svackdike längs huvudgatan. Från svackdiket kommer 
regnvatten ledas vidare till natur- och parkområdena som har möjlighet att svämmas över. 
Det framgår att planområdet behöver höjdsättas så att vattnet kan rinna naturligt ut från 
kvartersmarken. Länsstyrelsen menar därför att kommunen behöver titta på om det finns 
behov att reglera höjdsättning in plankartan. 
 
Länsstyrelsen noterar att det finns gott om utrymme reserverad för dagvattenhanteringen 
inom planområdet i form av parkmark och naturmark samt planbestämmelsen ”dagvatten”. 
Rening av dagvatten kommer att ske genom anlagda fördröjningsdammar och 
genomsläppliga beläggningar samt genom viss infiltration i gräsytor. Vid stora regnmängder 
kommer vatten ledas till två fördröjningsmagasin innan de släpps vidare ut om 
fördröjningsdammarna för rening. Länsstyrelsen noterar dock att kommunen inte har reglerat 
dagvattenhanteringen i plankartan genom planbestämmelser för dammar, svackdike och 
magasin. Kommunen kan också reglera t.ex. hårdgöringsgrad för att öka 
genomsläppligheten inom kvartersmarken. 
 
Länsstyrelsen saknar också en beskrivning i planhandlingarna över vilken påverkan 

dagvattenhanteringen har för dikningsföretaget. 

Hälsa och säkerhet – markföroreningar  
Markens lämplighet har säkerställts genom villkorat bygglov enligt PBL 4 kap. 14§. Detta 
regleras med planbestämmelsen (a) – ”Bygglov får ej ges för ändrad markanvändning förrän 
markens lämplighet har säkerställts genom att markföroreningarna har avhjälpts”. 
I sitt yttrande under planprogramskedet framförde Länsstyrelsen att kommunen bör klargöra 
situationen gällande PCB och PFAS. Om det finns eller om det har funnits byggnader inom 
planområdet som är uppförda, renoverade eller omfogade mellan år 1953-1973 så föreligger 
risk att PCB förekommer i mark. Länsstyrelsen menar att detta behöver tas hänsyn till i den 
historiska genomgången av området och i eventuella provtagningar av mark. Även om PCB 
har avlägsnats från byggnaderna, i enlighet med PCB-förordningen, kan det ha spridits till 
fasadnära mark. Det saknas också i planbeskrivningen en redogörelse om det tidigare 
förekommit produkter, material, processkemikalier eller annat i verksamheten som innehåller 
eller möjligen kan ha innehållit PFAS (exempelvis kan det förekomma i brandskum, t.ex. i 
sprinklersystem). 
 
Kommunen hänvisar till en kompletterande miljöteknisk markundersökning som genomförts 
2020-06-18. Länsstyrelsen har inte fått ta del av undersökningen och den har inte bifogats 
planhandlingarna. Det framgår dock inte i planbeskrivningen om PCB och PFAS studerats i 
den kompletterande undersökningen. 
 
I planbeskrivningen står det att Söderåsens miljöförbund är underrättad. Länsstyrelsen vill 
förtydliga att det är Länsstyrelsen Skåne som är tillsynsmyndighet avseende förorenade 
områden på den aktuella fastigheten, Selleberga 17:1, kopplat till Findus Sverige AB. 
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Länsstyrelsens rådgivning  
Information om fornlämningar  
I samband med samrådet till planprogrammet har Länsstyrelsen tagit ställning till frågor 
rörande möjliga fornlämningar inom aktuell detaljplanområdet (dnr. 431-14585-2020). 
Länsstyrelsen bedömning har då varit att planområdet har potential för idag okända 
fornlämningar som är dolda under markytan. Länsstyrelsen ställer därför krav på 
genomförandet av en arkeologisk utredning av planområdet enligt bestämmelserna i 2 kap 
11 § kulturmiljölagen. Kostnaden för den arkeologiska utredningen åvilar arbetsföretaget. 
Utredningsresultatet ska fungera som ett besluts- och planeringsunderlag för såväl 
Länsstyrelsen som för er. För er så att ni kan undvika ingrepp i fornlämningar och 
kostsamma arkeologiska undersökningar för att ta bort dem. Därför bör utredningen 
genomföras så tidigt som möjligt. Länsstyrelsen ber därför att Bjuvs kommun tar kontakt 
med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet för initiering av en arkeologisk utredning.  
 

Råd om planteknik  
I plankartan har transformatorstationen placerats på allmän platsmark (PARK). 
Länsstyrelsen menar att den bör istället placeras på kvartersmark under beteckning ”E”, 
tekniska anläggningar. 
 

Länsstyrelsens bedömning 
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras och redogör för markens lämplighet för sitt 

ändamål gällande MKN vatten, risk för översvämningar och markföroreningar enligt ovan så 

att det visas att platsen är lämplig för den förändring som föreslås har inte länsstyrelsen 

några synpunkter utifrån 11 kap. 10 - 11 §§ PBL. 

Kommentar: Höjdsättningen kommer göras separat via vår konsult som tar fram 

detaljhandlingar för projektering av allmän plats. Projekteringen kommer 

säkerställa rinnvägarna och bedömningen är att området kan höjdsättas på 

ändamålsenligt sätt utifrån det projekteringsunderlag som finns. Gällande 

plankartan så har den kompletterats med egenskaper kring vart fördröjning av 

dagvatten är tänk att ske.  

Planbeskrivningen kompletteras med mer utförlig info om dagvattnet och 

förhållningen till dikningsföretaget. Den planerade dagvattendammen kommer 

att släppa ut vatten efter en bedömning av dikningsföretagets krav på 

utsläppsmängder. Med det föreslagna lösningsförslaget kommer man att 

kunna begränsa flödet till Vege å i linje med de flöden som dikningsföretaget 

dimensionerats för samt utan att få en negativ påverkan på recipienten.
 

Byggnadsförvaltningen beklagar att den kompletterade miljötekniska 

markundersökningen inte var tillgängligt under samrådet. Den kompletterande 

miljötekniska markundersökningen kommer att finnas tillgänglig under 

granskningen. I Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastighet 

Selleberga 17:1 daterad 2017-07-05 framgår att samtliga grundvattenprov 

utom punkt 17ÅF04 (vilken ligger utanför planområdet) analyserades med 

avseende på bland annat PCB vilket inte kunde detekteras i något av 

proverna. Efter kontakt med AFRY så menar de på att det inte finns några 

indikationer på att det förekommit produkter som skulle kunna innehålla eller 

hanterats med PFAS. Kommunen har även varit i kontakt med RSNV vilka 

har bekräftat att inget skum användes vid släckningsarbetet. Bedömningen är 

därmed att PFAS och PCB ej varit aktuellt att utreda vidare för området.  
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Kommunen har noterat att Länsstyrelsen Skåne är tillsynsmyndighet 

avseende förorenade områden på den aktuella fastigheten. 

 

Gällande fornlämningar så har Bjuvs kommun ett ärende inne hos 

Länsstyrelsen för begäran om arkeologisk utredning sedan 2020-10-07. 

Kommunen inväntar besked i frågan. Bedömningen gällande den första 

detaljplanetappen är att detta inte är en påverkansfaktor för området. Detta 

då det saknas indikatorer på att området tidigare skulle påvisats 

fornlämningar. 

Transformatorstationen placeras inom allmän platsmark (PARK) för att 

möjliggöra en flexibel placering utifrån områdets förutsättningar och topografi. 

 

 

LANTMÄTERIET, inkommet 2021-02-14 

Detaljplan för del av Selleberga 17:1 med flera  
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2021-01-08) har följande noterats:  
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  
 
HANDLÄGGNING ENLIGT VILKEN LAGSTIFTNING?  
Jag kan inte se att det finns angivet i planhandlingarna vilken version av plan- och 
bygglagen (med hänvisning till SFS-nummer) som används vid handläggningen av 
detaljplanen.  
 
ANVÄNDNINGSGRÄNS  
Det ser ut som att det mellan användningarna NATUR och PARK är en egenskapsgräns och 
inte en användningsgräns. Detta bör i så fall justeras, då det rör sig om två olika 
användningar av allmän platsmark. Se bilden nedan. 
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MARKANVISNINGSAVTAL AKTUELLT MEN INNEHÅLLET REDOVISAS INTE  
I planbeskrivningen anges att markanvisningsavtal ska upprättas, men inget ytterligare 
anges om innehållet.  
Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, om avsikten är att genomföra markanvisningar, 
redan i samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av 
att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i 
planbeskrivningen.  
Använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, Handbok 5 
kap. 15 och 22 a §§ PBL” som stöd ang. lagstiftningens krav när ni kompletterar 
planhandlingarna.  
 
FASTIGHETSBILDNING  
Det anges inte något om vem som initierar och bekostar den fastighetsbildning som behövs 
för genomförandet av detaljplanen. Är det kommunen eller en exploatör?  
Hur ska den allmänna platsen i planen hanteras? Ska den föras till en kommunal 
gatufastighet? Ska den bilda en ny gatufastighet?  
Vem ansvarar för att utreda vilka avtalsservitut som kan vara kvar? Vem ansvarar för att ta 
bort ev. avtalsservitut som inte ska finnas kvar inom planområdet?  

 

Kommentar:  Information kopplat till gällande lagstiftning (SFS 2010:900) finns i plankartan 

men kompletteras även i planbeskrivningen.  

Användningsgränserna har setts över och förändrats till egenskapsgränser i 

plankarta enligt ovanstående påpekande.  

En mer omfattande information kring markanvisningsavtalets innehåll, 

avsikter och konsekvenser kompletteras i planbeskrivningen. Kommunen 

kommer att bekosta den fastighetsbildning som kommer krävas för planens 

genomförande. Kommunen ska ansvara för allmän plats. Kommunen planerar 
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för att en ny fastighet bildas för allmän platsmark och den befintliga 

fastigheten kvarstår för resterade del och kommer att vara kvar som en del av 

grundfastigheten för området. Markanvisningsavtal tecknas på 1-2 år och ger 

ensamrätt för en byggherre att förhandla med kommunen om ett visst 

markområde. 

Kommunen ser över avtalsservituten och vilka som kan vara kvar samt hur de 

som ska tas bort hanteras. 

 

REGION SKÅNE, inkommet 2021-03-03 

Region Skåne ser positivt på den planerade bebyggelsen i ett kollektivtrafiknära läge och vill 
gärna understryka värdet av att planen föreslår en blandning av bostäder med olika 
upplåtelseformer, platser för möten samt fokus på gröna stråk. Region Skåne ser det också 
som positivt att planförslaget motiverar och resonerar om ianspråktagandet av 
jordbruksmark. 
 
I den regionala utvecklingsstrategin för Skåne, Det öppna Skåne 2030, framhävs 
markanvändningskonflikter mellan exploatering och bevarande, särskilt avseende 
jordbruksmark, som en stor miljöutmaning för Skåne. Även i samrådsförslaget till Regionplan 
för Skåne 2022–2030 påtalas att en balanserad och effektiv mark- och vattenanvändning 
med sammanhållen bebyggelse och en helhetssyn avseende trafik-, bebyggelse-, blå- och 
grönstruktur är nödvändig för Skånes attraktionskraft och hållbara utveckling. 
 

 

TRAFIKVERKET, inkommet 2021-02-15 

Detaljplan för Selleberga 17:1, Bjuvs kommun 
 
Vägar 
Planområdet berör inte statlig infrastruktur fysiskt, däremot berör planområdets trafikalstring 
följande statliga vägar: väg 110 (Tjutebrovägen) söderut och väg 1256 (Norra Vramsvägen) 
österut. Det är positivt att kommunen planlägger Selleberga i etapper. Vi instämmer i 
trafikutredningens slutsatser och vikten av att höja andelarna för cykel och förbättra 
förutsättningarna för gång och cykel. 
 
Trafikverket har, med kommunens stöd, nyligen genomfört korsningsåtgärder i fyra 
korsningar på väg 110 mellan Bjuv och Billesholm. Det gör vi för att öka trafiksäkerheten och 
framkomligheten på väg 110. Vi saknar dock resonemang och analys från kommunen om 
hur trafikalstringen från Selleberga påverkar korsningarna till väg 110, klarar korsningarna 
den trafikalstring som planerna i Selleberga kan innebära? Dessutom gör trafikutredningen 
analysen att första 150 meter av Norra Vramsvägen skulle vara problematiska. Varför just 
150 meter? Dessutom, vad blir effekterna för andra trafikslag på resterande sträcka av Norra 
Vramsvägen? Vägbredden på Norra Vramsvägen är inom intervallen 3,5m - 6,5m. 
Åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar, till följd av en exploatering, ska 
bekostas av kommunen och/eller exploatören. Om sådana åtgärder blir nödvändiga ska, 
innan detaljplanen föres till antagande, ett finansierings- och genomförandeavtal tecknas 
mellan kommunen och Trafikverket. Åtgärder på allmän väg där staten är väghållare ska 
placeras och utformas så att de uppfyller kraven enligt VGU, vilket detaljplanen måste 
möjliggöra. 
 
Buller 
Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att riksdagens 
fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga åtgärder som kan krävas 
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(bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller exploatören. 

 

Kommentar:  En trafikutredning är gjord med en vald avgränsning efter hur vi kan 

kontrollera flödena in och ut från Sellebergaområdet. Övriga gator och dess 

kapacitet är inte en fråga för Sellebergas exploatering. Aktuell detaljplan 

omfattar inte en eventuell framtida koppling av Sellebergavägen och 

Östergatan och därför bedöms påverkan på resterande delar av Norra 

Vramsvägen vara föremål för utredning i framtida detaljplanearbete med 

övriga etapper.  

De första 150 metrarna av Norra Vramsvägen som sträcker sig mellan Södra 

Storgatan och banvallen har en smal sektion mellan fastighetsgränserna på 

båda sidor. Då det förväntas att enbart en liten del av den alstrade 

fordonstrafiken vid full utbyggnad av Sellebergaområdet väljer Norra 

Vramsvägen, samt att oskyddade trafikanter rörelsestråk främst går via andra 

lokalgator anses det vara en kostsam lösning att med hjälp av inlösen av 

tomter bredda sektionen. 

Kapacitetsberäkningar i korsningen Norra Vramsvägen/Billesholmsvägen 

visar att det år 2050 kommer vara fortsatt låg belastning, kölängd och 

fördröjning. Huvuddelen av fordonstrafiken som alstras till och från Selleberga 

kommer gå via Östergatan, enbart 13% beräknas gå via Norra Vramsvägen.  

Kommunen har tillsammans med Trafikverket nyligen anlagt en 

cirkulationsplats i korsningen mellan lv. 110 och Mellersta vägen. 

Bedömningen är att trafikalstringen från Selleberga inte kommer påverka 

korsningarna till lv. 110 negativt. Enligt trafikutredningen har en bedömning 

gjorts för korsningen Östergatan/Södra Storgatan/Mellersta vägen om att 

befintlig korsning klarar en ökande trafikmängd även om ett framtida alternativ 

med cirkulationsplats kan underlätta trafiken i korsningspunkten. Kommunen 

bedömer att det antal fordon som passerar denna punkt är färre än vad lv. 

110 är planerad för. Med hänvisning till att trafikutredningen kommer fram till 

att korsningspunkten Östergatan/Södra Storgatan/Mellersta vägen inte 

kommer att bli överbelastad görs en bedömning att även korsningspunkten lv. 

110/Mellersta vägen, som har bättre förutsättningar, kan hantera 

trafikalstringen.  

 

 

POLISMYNDIGHETEN, inkommet 2021-01-31 

Angående detaljplan för del av Selleberga 17:1 m.fl. i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län.  

Ingen erinran ur polisiär synpunkt 

 

FÖRSVARSMAKTEN, inkommet 2021-02-24 

Försvarsmakten har inga synpunkter i rubricerat ärende. 

 

LEDNINGSRÄTTSHAVARE M.FL 
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E.ON ENERIGDISTRIBUTION AB, inkommet 2021-01-20 

E.ON Energidistribution AB har tagit del av inkomna handlingar enligt bifogade filer. Då 

detaljplanen inte ligger inom E.ON Energidistribution koncessionsområde för elnät så har vi 

inget att erinra över detaljplanen. 

 

ÖRESUNDSKRAFT, inkommet 2021-03-01 

Elnät 
Placeringen av transformatorstationen kan fungera såväl för detta som följande 
område, det behövs däremot körbar yta fram till stationsområdet. Det är viktigt att 
stationsområdet får hög en placering då kabelschakten ofta kan fungera som 
dräneringsdiken. 

Kommentar:  En körbar yta fram till transformatorstationen kan anläggas på PARK-mark. 

Information gällande kabelschakt framförs till ledningssamordningen för 

projektet. 

 

SKANOVA TELIA COMPANY AB, inkommet 2021-02-01 

Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. 
Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat planförslag. 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 

 

NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB, inkommet 2021-02-25 

 NSVA har emottagit samrådshandlingar för detaljplan del av Selleberga 17:1 (Selleberga 
etapp 1) med dnr 2020–00056 och vill lämna följande synpunkter:  
- Insatser på befintligt VA-nät kommer att krävas för att möjliggöra anslutning och försörjning 
av planerad bebyggelse.  

- Dricksvatten: intern tryckstegring kan behövas för att försörja flervåningshusen.  

- Enligt VA-utredningen ska en pumpstation för spillvatten anläggas inom planområdets 
nordliga delar. Yta för denna bör säkras, lämpligast i form av E-yta.  

- Enligt VA-utredningen föreslås VA-
ledningar dras i planområdet sydvästra 
del. Här saknas dock markanvändning 
som säkrar ledningarna. Detta behöver 
justeras.  

 
Enligt förslag för dagvattenhantering så är 
det tänkt att kvartersmarken ska avvattnas 
mot naturmarken i väster, och därifrån 
ledas delvis ytligt mot dammen i norr. 
Angivna höjder i plankartan går dock emot 
detta. Hur är det tänkt att funktionen ska 
säkras? Om inte höjderna justeras så kan 
inte den ytliga avledningen säkras. Detta 
bör bemötas i planhandlingarna.  

- I detaljprojekteringen är det viktigt att 
höjdsättning säkerställs så att fastigheters 
dräneringsvatten kan avledas på ett 
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säkert sätt till den ytliga dagvattenhanteringen utan att uppdämning sker. Om detta inte går 
behöver dräneringsvattnet pumpas alternativt separeras från dagvattensystemet och 
avledas i separat ledning. Det är viktigt att fastighetsägare informeras om särskilda 
funktionskrav behövs.  

- S.19: man anger att genomsläpplig beläggning bör nyttjas där det är genomförbart för att 
minska mängden hårdgjorda ytor. Är detta något som ska säkras och regleras i plankartan?  

- Observera att NSVA lämnat synpunkter på den bilagda VA-utredningen. Hänsyn bör tas till 
dessa inför nästa skede i processen.  
I övrigt har NSVA inget att erinra. 

 

Kommentar: Förvaltningen har efter diskussion med NSVA kompletterat plankartan med 

ett E-område (E1) för pumpstationen samt diskuterat VA-ledningarna i 

planområdets sydvästra del. Efter ytterligare diskussion med kommunens 

konsulter som projekterar VA har plankartan uppdaterats till att innefatta 

naturmark för VA-ledningar enligt bilden ovan. 

 Gällande höjdsättning kommer detta göras för de allmänna anläggningarna i 

detaljprojekteringen. De höjder som syns i plankartan är befintliga höjder. 

Planbeskrivningen kompletteras med information om att de högre husen kan 

komma att behöva en intern tryckstegring för att försörjas med dricksvatten. 

 

SKANOVA /TELIA COMPANY AB, inkommet 2021-02-01 

Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. 
Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat planförslag. 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan. 
 
 

Kommentar:  Byggnadsförvaltningen har efter kontakt med Skanova (Telia Company) fått 

ny information om att ledningarna som finns området ska tas i beaktning. 

Funderingar finns från företagets sida att antingen plocka bort dem från 

området eller att flytta dem och placera dem i gatan med övriga ledningar.  

 

KOMMUNALA NÄMNDER 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN, inkommet 2021-02-24 

Vård- och omsorgsnämnden ser positivt på projektet och utvecklingen av Bjuvs kommun. I 
framtiden beroende på hur situationen för hemtjänst, hemvård samt LSS/socialpsykiatri ser 
ut kan det bli aktuellt att lokalisera både personal och eventuella särskilda boende inom LSS 
och äldreomsorgen i området.  
 
Organisationerna inom Kommunala Pensionärsrådet, KPR har lämnat följande synpunkter:  
-organisationerna KPR ser finns fina möjligheter för Bjuv att utvecklas när man knyter ihop 
Vegeås dalgång med jordbrukslandskapet, ett parkområde och rekreationsområde till en fin 
trädgårdsstad med varierande boendemiljö. 
-organisationerna inom KPR har en förhoppning om att det byggs miljövänligt och hållbart 
samt att man utreder om det kan vara lämpligt med solfångare på vissa byggnaders tak. 
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Organisationerna inom Kommunala Handikapprådet, KHR har inte lämnat några synpunkter.  

Vård- och omsorgsnämndens beslut  

Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna Detaljplan för del av Selleberga 17:1, (etapp 

1). 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, inkommet 2021-02-26 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden skicka tillbaka ärendet till byggnadsnämnden utan 
någon erinran. 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
skicka tillbaka ärendet till byggnadsnämnden utan någon erinran. 

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT, inkommet 2021-03-02 

Kommunstyrelsens förvaltning har granskat planförslaget och kan konstatera att förslaget är 
utformat i enlighet med kommunstyrelsens planuppdrag.  
Förvaltningen har därför inget att erinra mot förslaget. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta föreliggande yttrande som sitt eget samt 

översända detta byggnadsnämnden. 

 

TEKNISKA NÄMNDEN, inkommet 2021-01-25 

Tekniska Förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att tekniska nämnden har 

inget att erinra till förslag till detaljplan för del av Selleberga 17:1 m.fl i Bjuv, Bjuvs kommun, 

Skåne län, som är tillgänglig för samråd. 

Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden har inget att erinra till förslag till detaljplan 

för del av Selleberga 17:1 m.fl i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län, som är tillgänglig för 

samråd.  

 

KOMMUNALA FÖRBUND SOM BJUVS KOMMUN ÄR MEDLEM I 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKÅNE NORDVÄST, inkommet 2021-01-26 

Brandvattenförsörjning 

Det ska enligt planbeskrivningen anordnas brandposter i området. Flödet i brandposterna 

ska dimensioneras enligt tillämpbara delar i Vatten- och avloppsverksföreningens råd. VAV 

P83 och VAV P76. Lägsta flöde ska vara 10/s för övrig bebyggelse. Detta bör framgå i 

planbeskrivningen. 

Avståndet mellan brandposterna ska vara maximalt 150 meter enligt planbeskrivningen, 

detta avstånd tillåts ökas till 300 meter för friliggande villor. Om avsteg ska göras från 

VAVP83 och VAV P76 ska lösningen förankras hos Räddningstjänsten Skåne Nordväst. 

 

Information inför byggprocessen 
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Räddningstjänsten upplyser även om följande: 

Utrymning: 

Räddningstjänsten kan inte utgöra alternativ utrymningsväg för bebyggelse där avståndet 

mellan marken och fönsters underkant/balkongräcke överstiger 11 meter. 

Beroende på bebyggelse och placering inom planområdet kan räddningstjänstens 

stegutrustning eventuellt utgöra alternativ utrymningsväg där avståndet mellan mark och 

fönsters underkant/balkongräcke understiger 11meter. 

Det bör samrådas med räddningstjänsten i det enskilda fallet när räddningstjänstens 

utrustning föreslås nyttjas och alternativ utrymningsväg. Detta bör även framgå i 

planbeskrivningen. 

Övriga upplysningar: 

De flesta bostadsbränderna börjar på spisen. Räddningstjänsten rekommenderar att 

spisvakt och nätanslutna brandvarnare installeras vid nyproduktion av bostäder. 

Räddningstjänsten rekommenderar att utförande att eventuella solcellsanläggningar följer 

”Råd och anvisningar för solcellsansläggningar”, som finns på vår webbplats rsnv.se. 

Räddningstjänsten rekommenderar att eventuella laddningsstationer för elbilar placeras i 

närheten av nedfarten till garaget för att underlätta en eventuell insats. 

 

Kommentar:  Ett utökat textavsnitt gällande brandposter läggs till för att tydligare upplysa 

om krav och behov för flöde, avstånd och dimensionering. Plankartan 

kompletteras med en upplysningsruta avseende alternativ utrymningsväg. 

 

SÖDERÅSENS MILJÖFÖRBUND, inkommet 2021-02-26 

Söderåsens miljöförbund har i nuläget inget att erinra mot detaljplaneförslaget. 

 

NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGS AB, inkommet 2021-02-25 

NSR har getts tillfälle att lämna synpunkter på den ovan listade detaljplanen. Med anledning 

av detta vill NSR framföra följande 

• NSR är positiva till en tydlig skrivning kring avfallshanteringen inom detaljplanen och 

att det hänvisas till gällande renhållningsordningen i kommunen. 

• För att säkerställa att hämtning kan ske säkert och utan några risker för personerna 

inom förskolan önskar NSR att det i detaljplanen skrivs in att avfallsutrymmet inte 

placeras vid hämta/lämnaställen eller andra ställen där barn, föräldrar och pedagoger 

förekommer. 

• Det finns fördelar, både miljömässiga och ekonomiska att uppmärksamma frågor 

som rör hantering av överskottsmassor (och vilka massor som ska användas vid ett 

eventuellt underskott på massor) redan i detaljplaneskedet. Man kan med fördel 

reflektera över massbalanserna inom området och börja planera för eventuell lagring, 

sortering, behandling och återanvändning av massor. Detta gäller både massor som 

är förtroende i olika grad samt för området rena massor. 

• Se Bilaga 2 som vi bifogar för att underlätta ert arbete med att säkerställa det 

viktigaste i gällande renhållningsordning för Bjuvs kommun. 
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Kommentar: Kommunen tar med sig frågan om förskolans avfallshantering i samband med 

planeringen av kvartersmarken. Det bedöms som möjligt att hitta en lämplig 

lösning.  

Angående massbalanserna planerar kommunen att ta hand om de massor 

som behövs inom detaljplaneområdet. 

 

SAKÄGARE, BOENDE M.FL. 

NATURSKYDDSFÖRENINGEN SÖDERSÅSEN, inkommet 2021-02-25 

Vi har tagit del av samrådshandlingarna och har inget annat att framföra än de synpunkter 
på planprogrammet som ingick i vår skrivelse i augusti 2020. 
Vi bifogar skrivelsen igen väl medvetna om att innehållet inte till alla delar är relevant för 
denna detaljplan. 
 
Kommentar: Kommunen har besvarat inkomna synpunkter på planprogrammet i 
samrådsredogörelsen för denna. Skrivelsen finns i sin helhet att tillgå hos kommunen.  

 

BOENDE, NORRA VRAMSVÄGEN 6, inkommet 2021-02-25 

Bjuv har många fina kvaliteter och det som lockade oss att flytta hit för tolv år sedan var just 

närheten till naturen. Då syftar jag på den omedelbara närheten, naturen som går att nå runt 

husknuten, alla orörda grönytor som finns insprängda i bostadsområdena och alldeles precis 

utanför. Det är och ska vara lätt att komma ut i grönskan utan att behöva resa iväg. Dessa 

områden riskerar lätt att gå förlorade om man inte ser upp.  

Förtätning och utbyggnad kommer alltid att inkräkta på gröna ytor och biotopen i området. 

Därför menar vi att när man planerar för grönområdet inom och i nära anslutning till den nya 

bebyggelsen, låta de gamla träden som finns där idag få stå kvar och att vegetationen in 

under inte ska röjas/städas bort. Det gäller att ”städa” med baskunskap i ryggsäcken. Att 

man inte ser buskage och tät vegetation som ”farliga” fästen där ohyra och förövare härjar 

fritt (vilket verkar vara i det närmaste en epidemiologiskt spridd missuppfattning). Vi behöver 

bevara dessa orörda marker för bland annat våra pollinatörer och fåglars skull. Det är också 

viktigt att se samspelet mellan naturen/miljön och allas vår överlevnad. Att redan i skolåldern 

få möta naturen och förstå värdet av att inte skräpa ned eller förstöra, utan se allt det fina 

och roliga som finns. Att lära sig tidigt om allemansrätten och hur vi kan ta hand om vår 

miljö. Gör detta till ett eget ämne i skolan, (EkoLogiskt lärande). Till varje lägenhet som 

saknar trädgård kan man ordna odlingslotter och även platser för gemensam ”stadsodling” 

för dem som känner för det. Detta bidrar också till ansvarstagande och meningsfull fritid. 

En väl tilltagen skyddszon mot Vegeå för att skydda känslig biotop i och kring området. Med 

andra ord inte skapa grillplatser, utegym eller scener etc INOM dessa skyddade områden. 

Ytterligare utöka inventeringen av förekommande arter i biotopen/ Selleberga. När man 

planerar för utemiljön och belysningen, att man då väljer ”smart belysning” (bra exempel 

finns att studera i Helsingborg i Pålsjöskog bl.a.) Det skapar ett ljus som skyddar nattlevande 

djur och insekter. 

 

• Förtätning med eftertanke och hänsyn. 

• Bevara gamla träd och befintliga grönområden på Selleberga. 

• Ge skolbarn rätten att lära sig om miljöhänsyn. 

• Skapa odlingslotter till alla boende i området. 

• Skapa en påtaglig skyddszon mot Vegeå. 
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• Göra en utökad inventering av förekommande arter i området sträckt över hela året. 

• Belysning med ”smart” belysning, för att skydda alla boende. 

• Begränsa att nyanlägga med asfalt. 

 

Kommentar:  Kommunens planprogram beskriver många av faktorerna kring förtätning i 

förhållande till grönstrukturen och möjligheterna med närhet till naturen och 

dess värde. Däremot behöver förtätning ske på rätt sätt för att det ska vara 

försvarbart att bygga ut på jordbruksmark. 

Tillhörande planprogrammet har kommunen tagit fram en 

naturvärdesinventering som påvisar vilka av dessa naturvärden som finns i 

området och vilka av dessa som har höga värden och därför är värdefulla att 

bevara. Alla träd som finns i inventeringen ska bevaras i den mån de går i 

förhållande till dess ålder och livsduglighet. Området planeras med stora 

parkområden och med kopplingar dem mellan för att människor, djur och 

växter ska kunna röra sig längs dessa spridningskorridorer. Gällande 

detaljerad utformning av området, tex stadsodlingar är detta inget 

detaljplanen kan reglera.  

 

BOENDE, SÖDRA STORGATAN 5, inkommet 2021-02-28 

Ang: Yttrande över SELLEBERGA, ETAPP 1, BJUV, BJUVS KOMMUN 
- Det är ej förenligt med god trafiksäkerhet att Östergatan blir “huvudgata” då: 
1) Östergatan delar bostads-området “BjuvsHem” från Varagårds-skolan, varest 100-tals 
barn och vuxna under alla dagens timmar korsar Östergatan. 
2) Förlängningen av Östergatan korsar gång- och cykelvägen (f d Findus-järnvägen), som 
nu används av säkerhets- och miljöskäl (p g a avgaser & buller från Södra Storgatans trafik). 
Ännu fler gång- och cykelåkare kommer att frekventera denna lummiga väg när den blir 
asfalterad och el-belyst, då den idag ej är användbar av rullstolar, permobiler eller folk med 
nedsatt rörelseförmåga. 
När f d Findus-industriområde blir utbyggt för fler anställda, kommer detta stråk att ständigt 
användas av framförallt kommunens cyklister, som är oskyddade trafikanter. 
3) Inkommande fordons-trafik från Mellersta vägen har haft en hastighet av 90 km/tim på 
Tjutebro-vägen (väg nr 110) där de ofta blivit “fart-blinda”, varför kommunen byggt tre 
rondeller mellan Bjuv och Billesholm, även om de närmsta 300 meterna till S Storgatan har 
skyltar med 70 & 50 km/ tim. 
4) Utgående trafik till Mellersta vägen har som mål, att “snarast komma till arbetet”, varför de 
ofta “trycker på gasen” och inte kryper fram som den bostadsgata Östergatan måste vara för 
att skydda alla som korsar denna att gå till Varagårds-skolan. 
5) Det erfordras en genomgående TRAFIK-ANALYS av hela det kommande Selleberga-
området med planerade 1200 bostäder – gärna en av s k “Gravitations-modell”, som är 
allmänt vedertagen och undertecknad använde i England när vi planerade nya vägar och 
bostadsområden i Telford New Town, Salopia, även om detta var 1974 – och göra en sådan 
redovisning av all fordons-trafik och gång- och cykel-trafik, när hela området är utbyggt. 
6) Det viktigaste med all form av fordons-trafik resp gång- och cykel-trafik är att separera 
dessa två och undvika alla former av korsningar (speciellt i samma plan), som nu är 
föreslagen genom Östergatans förlängning, dels vid ovannämnda gång- och cykelstråk (f d 
Findus-järnvägen), dels vid Södra Storgatan (vid All LIVS) där cykel-stråk går längs gatan 
och korsar Mellersta vägen. 
7) Det andra kravet av all fordons-trafik är att: 
denna skall alltid taga den längsta vägen ut till väg 110 och till Storgatan. 
Vid en snabb överblick av tätorten Bjuv, ger det vid handen, att: 
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den enda logiska vägen till/från Selleberga-området är att använda Sellebergavägen med 
matargator från denna till de olika etapperna. 
På detta sätt kan man med säkerhet separera gång- och cykel-trafik från fordonstrafik och 
använda f d Findus-järnvägens skyddade gång- och cykel-bana i hela dess sträckning. 
8) Detta betyder att Sellebergavägen måste förlängas efter Norra Wramsvägen till Södra 
vägen, som når väg 110 och helst via en underpassage av Storgatan beroende på hur 
industrin utvecklas av f d Findus-området. 
 
SUMMERING/ KONKLUSION: 
Det primära är att helt separera gång- och cykel-trafik från all motor-fordons-trafik även om 
Storgatan har en s k gång-och cykel-led, som oftast och felaktigt används som parkering, 
speciellt vid S Storgatan 8, då gatan ännu ej patrulleras av Polis mellan 2016 & 2021 (u 5 
år). 
Därtill använder cyklister, speciellt många skolbarn, cykel-banan helt felaktigt genom att 
“cykla mot färd-riktningen”, d v s mot fordons-trafiken och även mopeder använder cykel-
vägen. 

 
Kommentar: Selleberga planeras i första hand efter gång- och cykeltrafik vilket gör att 

dessa trafikslag kommer att få högre prioritet i området. Därmed måste 
biltrafiken visa vaksamhet och aktsamhet när de färdas i trafiken. Östergatan 
kommer att ses över för att på sikt ge de förutsättningarna som behövs när 
gatan kommer att bli huvudgata genom Sellebergaområdet. Bedömningen 
görs att detta behöver göras när området är något mer utbyggt.  

 
Trafiksituationen är idag något stökig men med de nya förutsättningarna 
kommer situationen behöva ordnas upp. I samband med framtagande av 
planprogram för Selleberga togs en trafikutredning fram som genomlyste hela 
Sellebergas planerade förändring och dess påverkan på kring liggande gator. 
Utredningen visar på att vissa mindre förändringar kommer att behöva göras 
på sikt. Detaljplanen är framtagen utefter dagens planeringsteorier kring trafik 
och mobilitet. Biltrafik och cykeltrafik samplaneras och integreras på alla 
mindre gator och har separerade vägar vid huvudgator och större gator. 
Cykel- och gångtrafiken prioriteras vid överfarter över gatorna.  

 
PRIVATPERSON, BA, inkommet 2021-02-25 

Bedömning har gjorts att endast redogöra för det inlämnade yttrandet i samrådsredogörelsen. Bilagan 
Synpunkter till Selleberga tillhörande yttrandet finns att tillgå hos kommunen. Beteckningen 
Privatperson BA skrivs ut då ingen övrig info ang. vem som yttrat sig och vilken koppling denne har till 
planområdet. Detta med anledning av GDPR. 

 
Synpunkter på detaljplan för Bjuv Selleberga 17:1 (etapp 1)  
En vinterdag kan det till att börja med vara skönt att kissa i byxorna, men ganska snart får 
man betala ett högre pris.  
Att genomföra detaljplanen för Bjuv Selleberga 17:1 kan tyckas vara bra, men 
mänskligheten får i slutändan betala ett högt pris när den genomförs.  
Här är ett antal synpunkter på den beskrivna detaljplanen och mycket är sådant som 
avsiktligt utelämnats för att ge sken av att det är bra att genomföra planen  
1) Påverkan från många kemikalier beskrivs men påverkan från koldioxid-förändring (CO2) 
har avsiktligt helt uteslutits.  

2) Att i slutändan förbruka 33 ha av världens bästa åkermark beskrivs som marginellt. Så är 
inte fallet  

3) Felaktig placering. Det har tagits fram några placeringsalternativ, alla på högvärdig 
åkermark. Det finns andra alternativ.  

4) Marken lånas av barnbarnen  
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1 Påverkan från många kemikalier beskrivs men påverkan från koldioxid-förändring 
(CO2) har avsiktligt helt uteslutits.  
Kommunen Bjuv är en del av Sverige och ska följa internationella och nationella lagar och 
överenskommelser. 1999 beslöt riksdagen om 16 nationella miljökvalitetsmål som skulle 
vara uppfyllda 2020. I Paris 2015 skrev Sverige och många andra länder under på den 
internationella överenskommelsen att differensen av Binda koldioxid (CO2) minus Frigöra 
fossilt bunden kol(dioxid) ska bli större än 0, för att hejda växthuseffekten och därmed 
Jordens uppvärmning. Under många år har den differensen varit starkt negativ, dvs 
utsläppen av koldioxid har varit mycket större än den mängd som binds.  
I växternas fotosyntes används CO2 och vatten (H2O) samt solljus och näringsämnen för att 
binda kol till rötter, strå och frö. Ju större tillgång till dessa faktorer desto större mängd blir 
det av rötter, strå och frö. Men saknas en av faktorerna så kan de övriga tre inte 
kompensera. På en berghäll, på en asfalterad plan eller på en åker utanför Bjuv är det lika 
mycket solljus och koldioxid, men tillgång till jämn tillförsel av vatten och näringsämnen 
begränsar fotosyntesen på de hårda ytorna. Åkermark klassas i en skala från 1 till 10 där 
jorden i klass 1 innehåller grovt grus och klass 10 innehåller små jordpartiklar som kan binda 
till sig vatten och näring och avge till växterna efter deras behov. Grus binder väldigt lite 
vatten och näring så överskottsvatten dräneras bort och fotosyntesen avstannar och växten 
kan torka och dö.  
Åkermark i Bjuv Selleberga är i klass 7. På dessa åkrar produceras 7.000 kg vetekärna på 

en yta som är 100 x 100 m, kallat hektar (förkortat ha). Samtidigt förbrukar växterna 

koldioxid och de producerar syrgas. På de svenska åkrarna binds årligen 3,8 miljarder ton 

CO2 i kärnan och 9,9 miljarder ton CO2 till marken då rötter lämnas kvar. 

Vid husbyggnation kan man använda olika byggmaterial som i sin produktion, framställning 
och användning har olika klimatpåverkan. Vid framställning av betongs råvaror avges stora 
mängder koldioxid, medan trä under växtperioden genom fotosyntesen bundit mycket 
koldioxid. Ser man till systemgränsen Byggnaden kan byggnaden därför bli klimatnegativ, 
klimatneutral och till och med klimatpositiv beroende på materialval. Fastighetsägare jobbar 
nu för att gå från klimatnegativa hus mot klimatpositiva, med första målet att bygga 
klimatneutrala hus.  
Drar man ut systemgränsen och till Byggnaden inkluderar Platsen så är det stor skillnad i 
klimatpåverkan om det neutrala huset byggs på en berghäll, asfalterad plan eller på en åker i 
Selleberga 17:1. I de två första fallen finns ingen växtlighet som påverkas och systemet blir 
neutralt. Om det neutrala huset däremot placeras på åkermark så blir systemet starkt 
klimatnegativt. Fotosyntesen och kolinlagring försvinner och dessutom tillkommer 
människans aktiviteter, tex bilkörning och uppvärmning, som också frigör koldioxid och 
förbrukar syre.  
I grannkommunen Helsingborg finns en Klimat- och energiplan med sex punkter 
uppräknade. En av dem kan skrivas: Inte minska kolinlagringen i mark och vegetation. Detta 
är en viktig punkt oavsett var i världen man befinner sig för att inte fortsätta påverka klimatet 
negativt. Det finns i konsekvensbeskrivningen inte upptaget hur den minskade årliga 
kolinlagringen från den förbrukade åkermarken ska kompenseras.  
 
2 Att förbruka 33 ha av världens bästa åkermark beskrivs som marginellt. Så är inte 
fallet  
Detaljplanen för Selleberga gäller i slutändan att förbruka 33 ha åkermark med god 
arrondering, dvs fälten är platta, stora och utan hinder. De kan brukas rationellt och ge en 
gröda till låg kostnad.  
Detaljplanen för Selleberga prövar nu 2021 möjligheten att bygga på åkermark, dvs efter 
Parisavtalet och miljökvalitetsmålen. I detaljplanens miljökonsekvensbeskrivning har man 
inte beskrivit konsekvenserna av att ta bort fotosyntesen från planområdets 330.000 m2. På 
denna yta binder fotosyntesen så mycket koldioxid att vete kan ge kärna som kan vara mat i 
ett år till runt 110 personer med svensk konsumtion. Det innebär att utbudet av vetekärna 
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minskar samtidigt som miljontals människor svälter. Enligt ekonomisk teori så stiger priset 
när utbudet minskar. I Sverige är det ytterst få som inte klarar en prishöjning på mat. I 
slutändan blir det väldens fattigaste som drabbas av prishöjningen. Det finns 1 miljard 
människor som lever på högst 2 US$ per dag. För varje svensk som skulle blivit utan mat så 
blir det istället minst 60 av världens fattigaste som får svårare att täcka sitt dagliga matbehov 
när matpriserna stiger (2 US$/dag är 1/60 av en svensk genomsnittslön 31.700 kr/mån vid 
kurs 8.50 kr/US$).  
Om 33 ha åker förbrukas i Bjuv Selleberga så blir det i slutändan 6.600 (60 x 110) av 
världens fattiga som får allt svårare att få mat och många kommer att svälta.  
De svältande människorna gör då vad de kan för att överleva och kan då också äta det som 
finns på djurmarknader, likt den i kinesiska Wuhan. Den allmänna uppfattningen är att 
Coronaviruset under början av 2020 spreds därifrån till hela världen. Man kan dra den 
logiska slutsatsen: Minskad svensk fotosyntes är orsak till Corona-pandemin och att förbruka 
33 ha i Bjuv Selleberga bidrar till spridning av nästa pandemi.  
Att 110 svenskar av snart 10 miljoner blir utan mat kan vara marginellt.  
Om man ser det som att de 33 ha är en del av Bjuvs självförsörjning så kanske man 

fortfarande kan se det som marginellt att 0,7 % av Bjuvs knappt 16.000 blir utan mat? 

Det bästa synsättet är att den som aktivt deltar i att åkermark förbrukas också får ta 
konsekvenserna av sitt agerande och det är dessa personer som ska bli utan mat. Då är det 
vid detta laget inte längre marginellt. Politiker i byggnadsnämnden, kommunfullmäktige, 
samt kommunala tjänstemän och inhyrda konsulter är redan uppe i 110 personer. Då vet vi 
till 100 % vilka som bli utan mat och då är det inte längre marginellt.  
a) Världens befolkning ökar och det behövs mer mat och det behöver odlas mer mat till 
mänskligheten. Maten som inte odlas på marken i Bjuv Selleberga måste odlas någon 
annanstans istället. Det billigaste stället som denna mängd mat kan odlas på är på den mark 
som bränns ner i Amazonas och odlas upp1). Det blir större CO2-utsläpp dels från 
skogsbränningen och dels från transporten till Sverige. Det näst billigaste stället att odla 
detta på är på svenska åkrar som det nyligen tagits ur produktion av spannmål och vall och 
det istället planterats skog på. Dessa åkrar är av lägre klass och har sämre arrondering. 
Produktionen på dessa åkrar har högre kostnad och kräver därför högre ersättning till 
lantbrukaren för god ekonomi. Det innebär i slutändan högre matpris. Antag att det är mark i 
klass 3,5 (dvs mix av jord i klass 3 och 4) som åter tas i bruk. På denna mark blir skörden av 
vete bara 3.500 kg/ha. Det behövs alltså dubbel yta för att få fram samma mängd vete som i 
Bjuv Selleberga. En annan konsekvens är att jord i klass 3,5 har svårare att binda till sig 
vatten och växtnäring. Växtnäringsläckaget per ha är större på klass 3,5-jorden (antag 
dubbel). Eftersom det behövs dubbel yta för samma skörd så blir växtnäringsläckaget 
fyrdubbelt för samma skörd som i Bjuv Selleberga. Dessutom är arronderingen oftast mycket 
sämre med mindre fält, som har oregelbunden form och innehåller åkerholmar. Det innebär 
att det lätt kan bli dubbel mängd gödsel spritt då det pga oregelbundenheten blir 
dubbelkörning. Därför är växtnäringsläckaget ännu större. Jorden i Bjuv Selleberga kan 
binda till sig vatten i större omfattning än klass 3,5-jorden. Grödan lider snabbare av 
torkstress och missväxt på klass 3,5-jorden. Så för att vara på den säkra sidan och få lika 
stor mängd skörd som i Bjuv Selleberga så måste det odlas kanske 3 gånger så stor yta, 
vilket ger ytterligare växtnäringsläckage i förhållande till det som är i Bjuv Selleberga. 
Därmed kan det stämma att det (Miljökonsekvensbeskrivning kap 8.1 + 9) lokalt blir mindre 
växtnäringsläckage, men det totala resultatet blir istället att växtnäringsläckaget blir 5-6 
gånger större för att odla samma mängd gröda som skulle ha odlats i Bjuv Selleberga. En 
tredje konsekvens är att den 2-3-falldiga ytan också ska jordbearbetas, sås och skördas. Det 
innebär också minst 2-3 gånger så mycket koldioxid släpps ut från maskinerna som gör 
detta. Med sämre arrondering blir det dubbelkörning och i slutändan kan koldioxidutsläppen 
bli 4-5 gånger större per ton skördad kärna än vad den är i Bjuv Selleberga.  
 
b) Det används fossil energi för transporter och uppvärmning. Detta måste minska i snabb 
takt och ersättas med energi från icke fossilt ursprung. Bjuvs kommun har som mål att sluta 
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med fossila bränslen. Lättast är att se till att råvarorna tas fram inom kommunen. Kommunen 
vill också att matråvaror ska vara vegetariska och ekologiska. Ekologisk odling ger bara 
hälften så mycket skörd per ha som mineralgödslad yta. Med begränsad mängd åkermark 
så innebär det att den ekologiska odlingen måste minska för att befolkningen ska kunna få 
samma mängd mat om Bjuv Selleberga förbrukas.  
 
c) Det används fossila råvaror för att göra plast. Detta måste också upphöra och lättast är 
ersätta med råvaror från växtriket.  
Alla dessa råvaror behöver odlingsbar mark att odlas på så därför går det inte att förbruka 33 
ha i Bjuv Selleberga.  
 
3) Felaktig placering. Det har tagits fram 4 placeringsalternativ, alla på högvärdig 
åkermark. Det finns andra alternativ.  
Under punkt 1) och 2) har vi kommit fram till att det inte går att förbruka 33 ha högvärdig 
åkermark. Att kommunen ska upplåta mark billigt för att det ska bebygga kan inte ses som 
samhällsviktigt. Det går att placera dem på annan mark som inte har så hög fotosyntes. Det 
bästa alternativet inom kommunen är att utnyttja ytorna med lågt värde.  
Det finns stora sådana ytor inom kommunen. I kommunens östra kant finns Söderåsen. Där 
finns stora ytor som går att bebygga utan att mänskligheten blir utan mat och det är betydligt 
lägre fotosyntes och kolinlagring på dessa marker. Även mellan Billesholm och Ekeby finns 
ytor som har låg fotosyntes och därmed låg kolinlagring samt matproduktion till 
mänskligheten. Man kan då också planlägga så att man naturligt får höga naturvärden.  
Det näst bästa placeringsförslaget är att Skånes kommuner går samman och påbörjar 
etableringen av ny stad. Samla alla de utbyggnadsplaner som är tänkta att utföras på 
åkermark. Dessa kan ske längs E4 mellan Stidsvig och gränsen mot Småland. Det är en 
sträcka på 36 km. På denna sträcka är det skog och lågvärdig åkermark som då tas i 
anspråk. Om man bygger 1 km ut på var sida om E4 så får man lika stor yta som 
Helsingborgs stad idag täcker (72 km2). Glesar man ut och bygger 2 km ut på var sida om 
E4 så får man också med de höga naturvärden in mellan bebyggelsen, som efterlyses i 
många detaljplaner. Motorvägen E4 finns och det är lätt att dra fram järnväg från Åstorp till 
Markaryd och därmed knyta ihop både norrut och söderut.  
Ett alternativ om platsen att bygga på är ytterst viktig är att byta plats på jorden. Den 
högvärdiga åkermarken intill ett djup av 2 meter byter plats med mark av betydligt lägre 
klass. Byggnation sker enligt plan på den lägre klassade marken, se vidare i separat Bilaga.  
 
4) Marken lånas av barnbarnen  
Bjuvs kommun har genom beslut 2018 köpt 116 ha högvärdig åkermark i östra delen av 
tätorten, där marken är i brukningsklass 6-8. Marken har tidigare ägts av Findus och använts 
för grönsaks-, bär och fruktodling. Marken har inte köpts för att trygga invånarnas 
livsmedelsförsörjning utan för att säljas vidare för att förbrukas genom byggnation av vägar, 
bostäder och grönområden. Kommunens uppgift är att vara en trygghet för invånarna, inte 
för att förse företag med högvärdig åkermark. 
 
Bjuvs kommun ingår i regionsamarbetet Familjen Helsingborg. Där finns områden med mark 
av mycket lägre klass som består av berg, grusjord och skogsmark. Det finns alltså alternativ 
till att förbruka högvärdig åkermark. Det finns inte med i kommunens konsekvensbeskrivning 
av var det som odlats där tidigare ska odlas i stället. Som alternativ har de inte pekat ut vilka 
som ska bli utan mat. De ansvarigas beslut att förbruka åkermarken motiveras enbart med 
att de är mark som ägs av kommunen, ska planläggas och att det skapar bostäder och 
arbetstillfällen. Marken lånas av barnbarnen. Eftersom världens befolkning ökar så måste vi 
spara åkermark så att barnbarnen får mat att leva på. Golfströmmen i Atlanten har minskat i 
styrka och kommer fortsätta göra det så länge polarisarna smälter. Med minskad Golfström 
får Norden kallare klimat och den svenska odlingsgränsen kan om några år ha flyttats långt 
söderut. I Sydeuropa finns redan områden som inte längre går att odla pga torka och 
vattenbrist. Odlingsgränsen flyttas norrut. Båda förflyttningarna av odlingsgräns leder också 
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till folkflyttningar. Sverige kommer inom nära tid bli tvungna att ta emot klimatflyktingar och 
måste därför vara beredd att förse minst 20 miljoner personer med mat och husrum. Då går 
det inte att bebygga Bjuv Selleberga, se vidare i separat Bilaga. Resultatet av att förbruka 
åkermark strider också mot Bjuvs kommuns egna klimat- och miljöpolicy. Det går inte att 
både öka befolkningen och användandet av biobränslen samtidigt som ytan att ta fram detta 
på minskar.  
 
Marken i Bjuv Selleberga beskrivs som svårodlad och har måttligt värde (Miljökonsekvenser 
kap 5.6.4). Det kan tyckas vara så om man tänker storskalig bulkproduktion där det används 
stora maskiner. Åkermarken är dock mycket lämplig för småskalig vegetabilisk produktion 
med tex grönsaker. Mindre jordbruksmaskiner och de kommande robotmaskinerna passar 
utmärkt på dessa åkrar. Det finns även möjlighet att bevattna åkrarna. Befolkningen i Bjuv 
med omnejd utgör ett bra underlag för lokal arbetskraft och som köpare av grödorna.  
 
Slutliga frågor som behöver utförliga svar:  
A) Varför ska inte Bjuv ta sitt ansvar i Parisavtalet och se till att differensen av Binda 
koldioxid (CO2) minus Frigöra fossilt bunden kol(dioxid) ska bli större än 0, för att hejda 
växthuseffekten och därmed Jordens uppvärmning?  

B) Varför ska inte Bjuv uppfylla sin egen miljöpolicy och verka för att lämna det fossila 
beroendet för bränslen?  

C) Varför ska inte Bjuv uppfylla sin egen miljöpolicy och behålla åkermark så att det 
fortfarande går att producera ekologiska livsmedel?  

D) Varför ska Bjuv bidra till ökat växtnäringsläckage, ökade koldioxidutsläpp och sämre 
skördekvalitet när grödorna måste odlas på sämre mark än i Bjuv Selleberga?  

E) Varför ska Bjuv göra så att 6.600 av världens fattiga får ytterligare svårare att få i sig den 
dagliga matransonen?  
 
Jag anser att ta bort fotosyntes, och därmed minska kolinlagring och matproduktion, i Bjuv 
Selleberga inte är förenligt med internationella, nationella och lokala överenskommelser. 
De styrande i Bjuv måste därför genast ta nytt beslut som innebär stopp för alla åtgärder 
som innebär minskad kolinlagring på det som 1 januari 2021 är åkermark, dvs bygg inte på 
den högvärdiga åkermarken i Bjuvs kommun. Se vidare i bilagan Bilaga till synpunkter 
Selleberga 

 

Kommentar: Förvaltningen har mottagit yttrande och är införstådd med att jordbruksmark 

kommer att tas i anspråk för bebyggelse och att vi därmed minskar på den 

värdefulla jordbruksmark som finns. Detta är ett av kommunens uppdrag att 

avväga olika allmänna och olika enskilda intressen mot varandra och göra 

prioriteringar för vad det finns för behov framåt nationellt men även inom 

kommunen. Nya bostäder är ett väsentligt samhällsintresse nationellt och i 

detta fall har kommunen gjort avvägningen att nya bostäder även efterfrågas i 

Bjuv. 

Genom att se till kommunens yta och vart lämpliga lokaliseringar för nya 

bostäder finns har valet landat på denna plats utifrån ett flertal faktorer 

däribland närheten till kollektivtrafik, serviceverksamheter i centrumnära läge, 

infrastruktur samt att med så små medel som möjligt inkräkta på värdefull 

jordbruksmark. En lokaliseringsutredning har tagits fram för att bedöma 

behovet och lämpligheten av att exploatera jordbruksmark, motivera detta och 

undersöka om behovet kan tillgodoses, från allmän synpunkt, på ett 

tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Enligt kommunens 

bedömning grundat på ovanstående faktorer är föreslaget område det bäst 

lämpade området att ta i anspråk för tätortsutveckling. 
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Då Sellebergaområdet har det läget det har, inklämt mellan olika typer 

bebyggelse och med mindre arealer har detta ansetts som ett okej område att 

exploatera om det görs på rätt sätt. Genom att nyttja marken effektivt och ta 

tillvara på de behov och utvecklingsmöjligheter som finns inom exempelvis 

friluftsliv, naturvärden och naturstråk, de föroreningar som påverkar marken 

och Vege åns övergödningsproblematik ser kommunen exploateringen som 

ett intresse som väger tyngre än att bevara jordbruksmarken på denna yta. 

Ett nollalternativ innebär att ingen jordbruksmark tas i anspråk och därmed är 

en tätortsutveckling svår att främja. Det finns mindre ytor inom befintlig 

bebyggelse men inte tillräckligt för att bygga en ny stadsdel. Bjuvs tätort får 

därmed svårt att växa och skapa nya underlag för samhällsservice, 

verksamheter, vidareutvecklas kollektivtrafik samt ett varierat och bredare 

bostadsutbud. Ett nollalternativ motverkat således både översiktsplanen, 

Vision 2030 samt bostadsförsörjningsprogrammet.   
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SAMMANFATTNING 

 

Planförslaget har efter samrådet omarbetats och följande förändringar har gjorts: 

 

PLANKARTA 

• Egenskapsgränserna som avgränsade mellan PARK och NATUR har ändrats 

till användningsgränser. 

• Pumpstationen för spillvatten har placerats ut med E-område. 

• VA-ledningar som kommer att dras i sydväst förläggs i naturmark. 

• Egenskapsbestämmelser kring fördröjning placeras ut i huvudgatan då det 

där planeras för träd med skelettjord och fördröjningsmagasin. 

• Nytt egenskapsområde på kvartersmark som reglerar byggnadshöjd. 

• Största byggnadsarea i procent av fastighetsarean inom användningsområdet 

är satt till 25% för SKOLA. 

 

PLANBESKRIVNING 

Planbeskrivningen har förtydligats gällande: 

• Brandposter och dimensionering av flödet efter VAV P83 och VAV P76. 

• Markanvisning och huvuddragen med avtalen. 

• Fastighetsbildning och att det är kommunen som står för kostnader. 

• Hur allmän platsmark är tänkt att fastighetsbildas. 

• Förtydligande kring påverkan på dikningsföretag. 

• Förtydligande resonemang och motivering kring lokalisering. 

 

SAMLAD BEDÖMNING 

 

Byggnadsförvaltningen föreslår att förslaget till detaljplan för Selleberga 17:1 m.fl. i 

Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län bör föras till granskning. 
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Elinor Thornblad 

Planarkitekt 
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Trafikutredning Selleberga 

1 Inledning 
AFRY har fått i uppdrag att utföra en trafikutredning som underlag till exploateringen av 

Sellebergaområdet. Uppdraget har utförts under vinter/vår 2020 i och redovisas i denna 

rapport. Trafikutredningen har utförts i nära samarbete med AFRYs parallella uppdrag 

Fördjupad detaljplan och förprojektering. 

1.1 Bakgrund och syfte 

Bjuvs kommun har förvärvat 116 ha av Sellebergaområdet. Detta innebär nya unika 

möjligheter för kommunen att planera för kommande utbyggnader. 

Ett kvalitetsprogram för första utbyggnadsetappen som möjliggör 1200-2000 nya bostäder 

har tagits fram under våren 2019 av White Arkitekter. Detta program slår fast de 

övergripande kvaliteterna och strukturerna för området. Programmet ska fungera som ett 

stöd och ha en guidande funktion i kommande planering, samordning och utformning av 

den yttre miljön och bebyggelsen i den nya stadsdelen. 

Trafikutredningen ska övergripande beskriva effekterna på det befintliga vägnätet i Bjuv 

som utvecklingen av Selleberga enligt kvalitetsprogrammet medför, med hänsyn till 

eventuella förändringar på trafik, gatustruktur och planerad exploatering som tas fram 

parallellt i Fördjupad detaljplan och förprojektering. Bjuvs kommun har pekat ut två kritiska 

korsningspunkter som ska utredas med kapacitetsberäkningar för ett framtida scenario år 

2050, då Selleberga förväntas vara färdigbyggt och inflyttat. De två korsningspunkterna är 

Östergatan/Södra Storgatan/Mellersta vägen samt Norra 

Vramsvägen/Billesholmsvägen/Kyrkvägen/Södra Storgatan.  

1.2 Disposition 

Trafikutredningen har disponerats enligt följande struktur: 

Förutsättningar 

I kapitel två sammanställs gällande förutsättningar och en framtagen nulägesbeskrivning. 

Fördjupad detaljplan och förprojektering av Selleberga 

I det tredje kapitlet redovisas områdesindelning och planerad exploatering av Selleberga 

som har tagits fram i det parallella uppdraget.  

Trafikalstring, fördelning och prognos 2050 

I kapitel fyra redovisas beräkning av alstrad trafik från exploateringen av Selleberga, hur 

denna fördelar sig i vägnätet samt en trafikprognos för år 2050 när Selleberga antas vara 

färdigutbyggt.  

Kapacitet i kritiska korsningspunkter 

Kapacitetsberäkningarna för de kritiska korsningspunkterna har utförts i Capcal. Metoden 

och resultatet från dessa beräkningar redovisas i det femte kapitlet. 

Slutsats och åtgärdsförslag 

Det avslutande kapitlet innehåller kortfattade slutsatser samt åtgärdsförslag som baseras 

på de identifierade slutsatserna.   
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Trafikutredning Selleberga 

2 Förutsättningar 
I detta kapitel sammanställs de, för trafikutredningen, gällande förutsättningarna i form av 

tidigare framtagna utredningar och handlingar samt en nulägesbeskrivning av trafik och 

rörelser.  

2.1 Mål och strategier 

Översiktsplan Bjuvs kommun 

Den gällande översiktsplanen i Bjuv antogs av kommunfullmäktige 2009. Några av de för 

Selleberga, och denna trafikutredning, mest relevanta målsättningarna i översiktsplanen är 

följande: 

• Att utveckla kollektivtrafiken inom kommunen och till och från Bjuvs kommun för 

att främja såväl bosättning som företagsetablering inom kommunen.  

• Att fortsätta utveckla Söderåsen till ett regionalt centrum för natur, turism och 

rekreation.  

• Att verka för en utbyggnad av gång- och cykelvägar. 

• Att utveckla kollektivtrafiken inom och till/från kommunen med turtäthet 

timmestrafik i pendlartider och för övrigt varannan timmestrafik mellan 

huvudorterna kl. 06-22 mån-fre.  

• Att arbeta för ett miljöanpassat transportsystem innebärande bl.a. att 

Söderåsbanan är en nödvändig kommunikationsled för planeringen för ett uthålligt 

samhälle i västra Skåne.  

• Att samordna olika typer av trafik.  

Strukturplan för Familjen Helsingborg 

De elva kommunerna i nordvästra Skåne har tagit fram gemensamma ställningstaganden 

för översiktlig planering i form av Strukturplan för Familjen Helsingborg (antagen år 2013). 

Strukturplanen har tagits fram genom successiv förankring hos de inblandade kommunerna. 

Strukturplanen visar kommunernas gemensamma ställningstaganden samt konkretiserar 

Region Skånes Strukturbild och ger stöd till respektive kommuns översiktsplan.  

I strukturplanen identifieras Bjuv som en av de elva centralorterna i delregionen med goda 

kopplingar med kollektivtrafik och via vägnätet till regionens olika delar. Tre viktiga 

framgångsfaktorer för Familjen Helsingborgs utveckling pekas ut: 

• Satsningar på infrastruktur 

• Kvaliteter i landskap och näringsliv 

• Utveckling av regionalt viktiga orter 

Mobilitetsplan för Skåne 

Region Skåne har tagit fram Mobilitetsplan för Skåne med en målbild för resandet i Skåne 

år 2030. Målbilden uttrycks i färdmedelsfördelning för resandet, och eftersom den varierade 

geografin i Skåne skapar olika lokala förutsättningar uttrycks färdmedelandelsmål olika för 

olika typer av landsbygd och tätorter. Målbilden för tätorter utan stadsbuss år 2030 (där 

Bjuv inkluderas) är att ca 45% av resorna utgörs av hållbara resor såsom gång, cykel och 

kollektivtrafik. 
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Trafikutredning Selleberga 

2.2 Kvalitetsprogram Selleberga 

Under våren 2019 togs ett Kvalitetsprogram fram för den övergripande planeringen av 

Sellebergaområdet i Bjuv av White Arkitekter. Syftet med Kvalitetsprogrammet är att ta 

fram och slå fast övergripande kvaliteter och strukturer för området. Dessa ska fungera 

som ett stöd och ha en guidande funktion vid planering, samordning och utformning av den 

yttre miljön samt bebyggelsen i den nya stadsdelen. Kvalitetsprogrammet är uppbyggt med 

en introducerande bakgrund till området, mål för utvecklingen av den byggda miljön på 

Selleberga, samt en strukturplan. 

De fyra målen för utvecklingen av den byggda miljön på Selleberga lyder: 

1. Skapa nya bostadslägen för Bjuv i en förtätad trädgårdsstad 

2. Möjliggör en hållbar livsstil med tillgång till ett rikt utbud 

3. Knyt Bjuv närmare Vegeå och odlingslandskapet 

4. Anlägg nya samlingsplatser och kopplande stråk för hela Bjuv 

Med utgångspunkt i de fyra utvecklingsmålen för den byggda miljön syftar strukturplanen 

till att skapa förutsättningar för en stadsdel som är uppbyggd runt publika rum och 

målpunkter och en stadsdel som är blandad och förtätad med många gröna kvaliteter. Se 

den övergripande strukturplanen i figur 1 nedan.  

 

Figur 1. Övergripande strukturplan för Selleberga. Källa: Kvalitetsprogram för Selleberga, White 
Arkitekter. 
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Trafikutredning Selleberga 

2.3 Målpunkter 

Selleberga är centralt beläget i Bjuvs tätort, med många målpunkter inom ett nära avstånd 

som med enkelhet kan nås till fots, med cykel eller med bil. Väster om Selleberga ligger 

Bjuvs centrum, med ett utbud som innefattar bland annat handel, bibliotek, friluftsbad, 

skatepark och järnvägsstationen. Direkt söder om Selleberga ligger Varagårdsskolan och 

förskolan Vallmon samt busshållplats Varagården. Det ligger även en mataffär i nära 

anslutning söder om Selleberga. Sydost om Selleberga ligger ännu en busshållplats, en 

vårdcentral samt ett flertal idrottsplatser/lokaler. Nordöst om Selleberga ligger ett 

naturområde med högt rekreationsvärde. Målpunkterna är illustrerade i figur 2 nedan.  

 

Figur 2. Målpunkter och vägnät. GIS-underlag från Bjuvs kommun. 
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Trafikutredning Selleberga 

2.4 Trafik nuläge 

I figur 3 nedan redovisas vägtrafiknätet i närheten av Selleberga. Underlaget har erhållits 

från beställaren men klassificeringen av huvudvägnätet har gjorts inom utredningen och 

syftar till att visa det huvudsakliga vägnätet kopplat till Selleberga.  

 

Figur 3. Vägnät i Sellebergas närområde. GIS-underlag från Bjuvs kommun. 

2.4.1 Resvanor  

Enligt Region Skånes senaste resvaneundersökning från 2018 reser invånarna i Bjuvs tätort 

i genomsnitt 1,8 resor per dag. Färdmedelsfördelningen för invånarna i Bjuvs tätort 

redovisas i figur 4.  

 

Figur 4. Färdmedelsandelar för invånare i Bjuvs tätort. Källa: Resvaneundersökning 2018, Region 
Skåne. 

16%

4%

31%

49%

Till fots Cykel Kollektivtrafik Bil
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Trafikutredning Selleberga 

2.4.2 Gång och cykel 

Det finns ett någorlunda utspritt gång- och cykelvägnät i Bjuv som binder ihop de olika 

bostadsområdena och kompletterar vägnätet, se figur 3. Det är varierat huruvida det är 

separerade eller gemensamma gång- och cykelvägar. I den södra delen av Selleberga löper 

den gamla banvallen längs med områdesgränsen som idag är en grusväg för gång och cykel 

som under platsbesöket identifierades ha högt rekreationsvärde.  

Sellebergas centrala läge i Bjuv gör att fotgängare och cyklister med enkelhet når många 

målpunkter i tätorten från Selleberga. I figur 5 nedan redovisas en schematisk bild över 

vilka huvudsakliga rörelsestråk fotgängare och cyklister har från Selleberga till närliggande 

målpunkter. Vägnätet som visas inom Selleberga syftar till att visualisera 

rörelseströmmarna ut ur området och är inte det slutgiltigt framtagna vägnätet i den 

fördjupade detaljplanen och förprojekteringen som görs parallellt med detta uppdrag.  

 

Figur 5. Rörelsestråk för oskyddade trafikanter från Selleberga till närliggande målpunkter. GIS-
underlag från Bjuvs kommun. 

2017 togs ett PM fram av AFRY (dåvarande ÅF) som underlag till Cykelplan i Bjuv, 

bestående av inventering, bristanalys och åtgärdsförslag för cykelvägnätet i kommunen. I 

bristanalysen identifierades att det inom samtliga bostadsområden finns gator med 

hastighetsgräns 50km/h som kopplar ihop cykelvägarna, vilket har negativa effekter både 

på trafiksäkerhet och upplevd trygghet.  

I bristanalysen identifieras att det är få gång- och cykelbanor där gående separeras från 

cyklister, och där detta sker är underhållet av vägmarkeringen ofta eftersatt vilket gör 

funktionen otydlig. Norra Storgatan pekas ut som ett exempel där separering gjorts tydligt 

medan Södra Storgatan, som har en högre hastighetsgräns, enbart har en separering med 

målad linje. Vidare påpekas det även att det generellt saknas hastighetssäkrande åtgärder 

för motorfordon i korsningspunkter med cykeltrafiken samt att det generellt är dålig 

standard på asfaltsbeläggningen i cykelvägnätet. 
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Trafikutredning Selleberga 

2.4.3 Kollektivtrafik 

I närhet till Selleberga finns Bjuvs Station och två busshållplatser: Varagården och 

Selleberga. Bjuvs station trafikeras av pågatåg samt busslinjerna 250 och 251. 

Busshållplatserna Varagården och Selleberga trafikeras av linjerna 250 och 251.  

Pågatågen som passerar Bjuvs Station går längs linje 5, mellan Helsingborg och 

Kristianstad. Det är två avgångar per timme. Huvudsakligen trafikeras linjen mellan 

Helsingborg och Hässleholm, men under rusningstid går ett tåg per timme i vardera riktning 

även hela vägen mellan Helsingborg och Kristianstad.  

Linje 250 går mellan Helsingborg och Ekeby, via Bjuv och Billesholm. Linjen har ca 35 

avgångar per vardag i vardera riktning och ca 18 avgångar i vardera riktning på helger. På 

vardagar går ungefär en tredjedel av turerna enbart mellan Ekeby och Bjuv, och på helger 

är det mer än hälften av turerna som enbart går mellan Ekeby och Bjuv.  

Linje 251 är en kompletterande linje till linje 250 och pågatågstrafiken, som kör nattetid 

mellan Helsingborg och Billesholm, via Påarp, Mörarp och Bjuv. Linjen har enbart en avgång 

per natt från Helsingborg i riktning mot Billesholm. 

Bjuvs Station ligger ca 1,5 km från mitten av Selleberga. Busshållplats Varagården ligger ca 

450 m från mitten av Selleberga och busshållplats Selleberga ligger ca 750 meter ifrån. 

Stationen och hållplatserna illustreras i figur 6 nedan.  

 

Figur 6. Närliggande hållplatslägen för regionbuss och tåg. GIS-underlag från Bjuvs kommun. 

2.4.4 Bil 

I figur 7 visas en översiktlig karta över Bjuv och omkringliggande vägnät. De trafikflöden 

som funnits tillgängliga i NVDB eller från trafikmätningen 2019 redovisas även i kartan, 

samt i tabell 1, för det som anses vara huvudvägnät kopplat till Selleberga. Klassificeringen 

av huvudvägnätet har gjorts inom utredningen och syftar till att visa det huvudsakliga 

vägnätet kopplat till Selleberga. 
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Trafikutredning Selleberga 

 

Figur 7. Översiktlig karta över vägnätet i Bjuv med trafikflöden. Huvudvägnät kopplat till 
Selleberga identifierat inom utredningen. GIS-underlag från Bjuvs kommun. 

 

Tabell 1. Trafikflöden nuläge. Inhämtade via trafikmätning 2019 eller NVDB. 

Vägnamn Trafik ÅDT (år) 

Östergatan 931 f/d (2019) 

Södra Storgatan, väster om Östergatan 5 312 f/d (2019) 

Södra Storgatan, mellan Östergatan och Norra Vramsvägen 4 828 f/d (2019) 

Norra Vramsvägen, tätbebyggt område 989 f/d (2017) 

Bjuvsleden 3 602 f/d (2016) 

Väg 107 2 223 f/d (2017) 

Väg 110, väster om väg 107 8 305 f/d (2017) 

Väg 110, mellan väg 107 och Norra vägen/Bjuvsleden 12 140 f/d (2017) 

Väg 110, öster om Norra vägen/Bjuvsleden 7 175 f/d (2017) 
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2.5 Kritiska korsningspunkter  

Bjuvs kommun har pekat ut två kritiska korsningspunkter, vilka bedöms få en särskild 

påverkan av den ökade trafiken som kommer alstras från Selleberga. Nedan beskrivs de två 

utpekade kritiska korsningspunkterna. 

2.5.1 Östergatan/Södra Storgatan/Mellersta vägen 

Korsningen visas i figur 8 nedan, tillsammans med aktuella trafikflöden inhämtade från en 

trafikräkning som utfördes i oktober 2019 i samband med en utredning av Södra Storgatan. 

I utredningen av Södra Storgatan föreslås att korsningen ska byggas om till en 

cirkulationsplats för att öka trafiksäkerheten, sänka hastigheten hos motortrafikanterna 

samt skapa stadsmässighet.  

Hastighetsgränserna är, enligt NVDB, 50 km/h i samtliga ben av korsningen. Längre söderut 

på Mellersta vägen är hastighetsgränsen 70 km/h och längre västerut på Södra Storgatan 

är det 30 km/h. Södra Storgatan är huvudled medan det är väjningsplikt från Östergatan 

och Mellersta vägen.  

 

Figur 8. Korsning Östergatan/Södra Storgatan/Mellersta vägen, inklusive trafikflöden. 
Bakgrundskarta: Google Maps. 

Tabell 2. Svängandelar i korsningen Östergatan/Södra Storgatan/Mellersta vägen, från 
trafikmätningen utförd 2019. 

Från gata Till höger Rakt fram Till vänster 

Östergatan 43% 31% 26% 

Södra Storgatan Ö 4% 76% 21% 

Mellersta vägen 39% 12% 49% 

Södra Storgatan V 23% 68% 9% 
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2.5.2 Norra Vramsvägen/Billesholmsvägen/Kyrkvägen/Södra Storgatan 

Korsningen visas i figur 9 nedan. I denna korsning gjordes ingen trafikmätning som 

inkluderade svängandelar år 2019, som för den tidigare nämnda korsningen. De trafikflöden 

som finns tillgängliga för denna korsningen är på Norra Vramsvägen från NVDB (739 f/d år 

2017) samt flödet på Södra Storgatan från ovan nämnda trafikmätning (4 828 f/d år 2019) 

då det antas att tillkommande och avsvängande trafik mellan de två korsningspunkterna tar 

ut varandra.  

För de två andra benen i korsningen görs ett antagande av trafikflödet med år 2019 som 

utgångspunkt. På Billesholmsvägen antas trafikflödet vara strax under flödet på Södra 

Storgatan (4700 f/d) då trafiken framförallt antas följa huvudleden. På Kyrkvägen antas det 

vara ett lågt flöde (500 f/d) då det inte finns många målpunkter via denna väg.  

Hastighetsgränserna är, enligt NVDB, 50 km/h i samtliga ben av korsningen. Södra 

Storgatan/Billesholmsvägen är huvudled medan det är väjningsplikt från Norra Vramsvägen 

och Kyrkvägen. Trafikflödena redovisas i figuren nedan.  

 

Figur 9. Korsning Norra Vramsvägen/Billesholmsvägen/Kyrkvägen/Södra Storgatan, inklusive 
trafikflöden. Bakgrundskarta: Google Maps. 

Baserat på svängandelarna i den andra korsningspunkten och en målpunktsanalys har en 

uppskattning av svängandelarna i dagsläget gjorts för korsningspunkten Norra 

Vramsvägen/Billesholmsvägen/Kyrkvägen/Södra Storgatan, se tabell 3 nedan. 
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Tabell 3. Uppskattade svängandelar i korsningen Norra 
Vramsvägen/Billesholmsvägen/Kyrkvägen/Södra Storgatan. 

Från gata Till höger Rakt fram Till vänster 

Norra Vramsvägen 60% 5% 35% 

Billesholmsvägen 8% 88% 4% 

Kyrkvägen 38% 10% 42% 

Södra Storgatan 5% 88% 7% 

 

En från kommunen utpekad problembild i den aktuella korsningen är att sektionen på Norra 

Vramsvägen är begränsad i de cirka 150 meterna närmast korsningen, varför det är 

önskvärt att hålla nere trafikflödena i denna koppling vid exploatering av Selleberga, se 

figur 10 nedan. 

 

Figur 10. Smal sektion på Norra Vramsvägen de första ca 150 metrarna från korsningspunkten. 
Foto: Google Maps. 

 



 

 

 

3 Fördjupad detaljplan och förprojektering av Selleberga 
I AFRYs parallella uppdrag Fördjupad detaljplan och förprojektering skapas en områdesindelning för den planerade exploateringen av Selleberga, som visas i figur 11 nedan 

tillsammans med vilken typ av planering som planeras inom varje delområde.  

 

Figur 11. Sammanställning av exploatering inom Selleberga, framtaget i AFRYs parallella uppdrag "Fördjupad detaljplan och förprojektering". Version från 2020-04-15. 
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I det parallella uppdraget har även en uppdaterad gatustruktur tagits fram för Selleberga, se figur 12 nedan. 

 

Figur 12. Gatustruktur framtagen i AFRYs parallella uppdrag "Fördjupad detaljplan och förprojektering". Version från 2020-05-20.



 

 

 

4 Trafikalstring, fördelning och prognos 2050 
I detta kapitel redovisas beräkning av alstrad trafik, hur denna fördelar sig i vägnätet samt 

en trafikprognos för år 2050 när Selleberga antas vara färdigutbyggt. Beräkningarna 

baseras på den föreslagna exploateringen som tagits fram i AFRYs parallella uppdrag 

”Fördjupad detaljplan och förprojektering”, se kapitel 3. Den planerade exploateringen 

består till största delen av bostäder. Det planeras även för ett serviceboende, två förskolor 

och en grundskola. 

Utöver den exploatering som syns i kapitel 3 förväntas ca 1500 m2 BTA centrumhandel 

byggas, som framgått i dialog med beställaren. För beräkning och fördelning av alstrad 

trafik placeras denna i delområde 1.  

Det finns två existerande byggnader som planeras att bevaras, men ändamålet för dessa är 

ej specificerade och ingår därav inte i trafikalstringsberäkningen.  

Samtliga trafikflöden i detta kapitel är avrundade till närmaste 50-tal. Flöden som 

understiger 50 f/d avrundas upp till 50 f/d, med undantag för de som understiger 10 f/d.   

4.1 Trafikalstring 

För att beräkna alstrad trafik har boendestatistik hämtats från SCB, statistik för 

skolor/förskolor har hämtats från Skolverket, statistik för serviceboenden har hämtats från 

exempelutredningar, och till sist har resvanor hämtats från Region Skånes 

resvaneundersökning år 2018 (se kapitel 2.4). Trafikalstringen har beräknats uppdelat på 

de olika delområdena för att underlätta i nästa skede då trafiken ska fördelas i vägnätet.  

Planerad exploatering, boendestatistik och resvaneundersökningen ger antalet resor per 

dag som alstras från de boende i Selleberga. Till centrumhandel, skolor och förskolor 

förväntas samtliga genererade resor utföras av de boende i området, förutom resor av de 

anställda. Statistiken från Skolverket skapar en uppfattning om hur många anställda som 

kan förväntas generera resa till och från skolor och förskolor. För centrumhandel har antalet 

anställda uppskattats baserat på Trafikverkets Trafikalstringsverktyg.  

Det planeras för serviceboende med ca 100 bostäder. Begreppet serviceboenden inkluderar 

flera olika typer av boenden med stor variation i antalet anställda per boende, beroende på 

vilken funktion boendet har. Då det ej är angivet specifikt vilket typ av boende som 

planeras i Selleberga har en uppskattning gjorts om att det kommer vara lika många 

anställda som boende. De boende förväntas generera i genomsnitt en resa per dag 

(inklusive besökare) och de anställda genererar två resor per vardag, till och från jobbet.  

I tabell 4 nedan redovisas antalet resor per dag som genereras från exploateringen av 

Selleberga, indelat i de olika delområdena samt totalt antal.  
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Tabell 4. Alstrade resor från exploateringen av Selleberga. 

Delområde Resor per 

dag till fots 

Resor per 

dag med 

cykel 

Resor per 

dag med 

kollektiv-

trafik 

Resor per 

dag med 

bil 

Totalt antal 

resor per 

dag 

1 300 50 550 900 1 800 

2 50 50 100 200 400 

3 150 50 300 500 1 000 

4 150 50 300 450 950 

5 50 <10 50 100 200 

6 100 50 200 300 650 

7 50 <10 100 150 300 

8 50 <10 50 100 200 

Totalt 900 250 1 650 2 700 5 500 

4.2 Fördelning av biltrafik 

För att beräkna hur många fordon per dag de alstrade resorna kommer innebära har det 

antagits att det i genomsnitt är 1,2 personer per bil och att en nyttotrafik (exempelvis 

renhållningsfordon och leveranser) tillkommer i området som uppskattas vara ungefär 15% 

av trafiken från boende och 5% av övrig trafik (baserat på Trafikverkets 

Trafikalstringsverktyg). Med dessa antaganden beräknas antal fordon per dag i trafiken som 

varje delområde genererar, se tabell 5.  

Tabell 5. Antal fordon i trafiken som tillkommer från varje delområde per dag. 

Delområde Resor per dag totalt Bilresor per dag Antal fordon per dag 

1 1 800 900 850 

2 400 200 150 

3 1 000 500 500 

4 950 450 400 

5 200 100 100 

6 650 300 300 

7 300 150 100 

8 200 100 100 

Totalt 5 500 2 700 2 500 

 

Av de genererade bilresorna antas att 70% av resorna är resor som går till eller från 

Selleberga, 20% av resorna är resor som går inom Selleberga, och de sista 10% av resorna 

förväntas vara resor som går utan anslutning till Selleberga (t.ex. resor mellan arbetsplats 

och lunchrestaurang på annan ort). Baserat på planerat vägnät i Selleberga, lokalisering av 

delområdena och typ av exploatering har en fördelning av trafiken till och från Selleberga 

antagits mellan Östergatan och Norra Vramsvägen, som är de två anslutningarna till 

området, se tabell 6.  



 
 

Sida 18/29 

 

Trafikutredning Selleberga 

Tabell 6. Fördelning av genererad fordonstrafik i vägnätet. 

Delområde Fordon/dag 

inom 

Selleberga 

Fordon/dag 

till/från 

Selleberga 

Fordon/dag 

Östergatan 

Fordon/dag 

Norra 

Vramsvägen 

1 150 600 600 <10 

2 50 100 100 <10 

3 100 350 350 <10 

4 100 300 250 50 

5 50 50 50 50 

6 50 200 150 50 

7 50 100 50 50 

8 50 50 50 50 

Totalt 600 1 750 1 600 250 

 

Trafiken som genereras till och från Selleberga kommer gå genom de två kritiska 

korsningspunkterna Östergatan/Södra Storgatan/Mellersta vägen, samt Norra 

Vramsvägen/Södra Storgatan/Kyrkvägen/Billesholmsvägen.  

Av trafiken som genereras till och från Selleberga via Östergatan förväntas den fördelas 

vidare i korsningspunkten enligt följande: Södra Storgatan Väst (35%), Mellersta vägen 

(50%) samt Södra Storgatan Öst (15%). Av trafiken som fördelas åt Södra Storgatan 

förväntas 100% fördelas vidare till Billesholmsvägen i nästa korsningspunkt.  

Av trafiken som genereras till och från Selleberga via Norra Vramsvägen förväntas den 

fördelas vidare i korsningspunkten enligt följande: Södra Storgatan (38%), Kyrkvägen (2%) 

samt Billesholmsvägen (60%). Trafiken som fördelas till Södra Storgatan förväntas i nästa 

korsningspunkt fördelas enligt följande: Södra Storgatan (75%) och Mellersta vägen (25%). 

De tillkommande trafikflödena i de två korsningspunkterna redovisas i tabell 7 och 8. 

Tabell 7. Antal tillkommande fordon per dag i korsningen Östergatan/Södra Storgatan/Mellersta 
vägen.  

Från gata  Till höger Rakt fram Till vänster 

Östergatan 250 f/d 400 f/d 100 f/d 

S Storgatan Ö 100 f/d 50 f/d <10 f/d  

Mellersta vägen <10 f/d 400 f/d   

S Storgatan V   50 f/d  250 f/d 

 

Tabell 8. Antal tillkommande fordon per dag i korsningen Norra 
Vramsvägen/Billesholmsvägen/Kyrkvägen/Södra Storgatan. 

Från gata  Till höger Rakt fram Till vänster 

Norra Vramsvägen 50 f/d <10 f/d 50 f/d 

Billesholmsvägen  50 f/d 100 f/d   

Kyrkvägen 

 

<10 f/d   

S Storgatan    100 f/d 50 f/d 
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4.3 Trafikprognos år 2050 

Selleberga förväntas byggas ut i långsam takt och inflytt i de nybyggda områdena förväntas 

vara helt slutförd först år 2050. För att ta höjd för eventuell övrig trafikökning i Bjuv har en 

uppräkning av nulägets trafikflöden tagits fram med målår 2050 på det omkringliggande 

vägnätet. Uppräkningen utgår från Trafikverkets standardmodell, där en ökning av 1,4% 

per år förväntas. Den alstrade trafiken till och från Selleberga, se ovan, adderas till den 

uppräknade trafiken i det omkringliggande vägnätet för att skapa en trafikprognos för år 

2050. 

Den alstrade trafiken till och från Selleberga adderas utöver denna ökning och blir således 

en prognos i överkant, men som därmed säkerställer även den framtida kapaciteten i 

korsningspunkterna med god marginal. Trafikprognos för det omkringliggande vägnätet år 

2050 redovisas i tabell 9 nedan, och visuellt i figur 13. Prognosen utgår från de trafikflöden 

som redovisas i kapitel 2.4.  

Tabell 9. Trafikprognos för det omkringliggande vägnätet år 2050. 

Väg/gata Trafik ÅDT 

Nuläge (år) 

Trafik ÅDT 2050, 

exkl. Selleberga 

Trafik ÅDT 2050, 

inkl. Selleberga 

Östergatan 950 f/d (2019) 1 450 f/d 3 000 f/d 

S Storgatan V 5 300 f/d (2019) 8 150 f/d 8 800 f/d 

S Storgatan mellan 

Östergatan och Norra 

Vramsvägen  

4 850 f/d (2019) 7 450 f/d 7 750 f/d 

Mellersta vägen 2 700 f/d (2019) 4 150 f/d 4 950 f/d 

Norra Vramsvägen 1 000 f/d (2019) 1 500 f/d 1 750 f/d 

Billesholmsvägen* 4 700 f/d (2019) 7 250 f/d 7 600 f/d 

Kyrkvägen* 500 f/d (2019) 750 f/d 750 f/d 

*Trafiken på dessa vägar är uppskattade för nuläge med 2019 som utgångspunkt och sedan 

uppräknade enligt samma metod som för övriga vägar. 

 

Figur 13. Trafikflöden år 2050, inklusive alstrad trafik till och från det färdigutbyggda och 
inflyttade Selleberga. Bakgrundskarta: Google Maps. 
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4.4 Trafikflöden i korsningspunkterna år 2050 

Med utgångspunkt i den beräknade trafikalstringen, den uppskattade fördelningen av 

trafiken och uppräkningen av nulägets trafikflöden har en modell för trafiken i de två 

kritiska korsningspunkterna tagits fram. I tabell 10 och 11 redovisas antalet svängande 

fordon (ÅDT) i de två korsningspunkterna. 

Tabell 10. Antal fordon per dag i korsningen Östergatan/Södra Storgatan/Mellersta vägen år 
2050. 

Från gata  Till höger Rakt fram Till vänster 

Östergatan 600 f/d 600 f/d 300 f/d 

S Storgatan Ö 250 f/d 2 800 f/d 800 f/d 

Mellersta vägen 750 f/d 600 f/d 1 000 f/d 

S Storgatan V 950 f/d 2 800 f/d 650 f/d 

 

Tabell 11. Antal fordon per dag i korsningen Norra Vramsvägen/Södra 
Storgatan/Kyrkvägen/Billesholmsvägen år 2050. 

Från gata  Till höger Rakt fram Till vänster 

Norra Vramsvägen 400 f/d 50 f/d 250 f/d 

Billesholmsvägen  350 f/d 3 300 f/d 150 f/d 

Kyrkvägen 150 f/d 50 f/d 200 f/d 

S Storgatan 200 f/d 3 400 f/d 300 f/d 
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5 Kapacitet i kritiska korsningspunkter 
Kapacitetsberäkningar har gjorts i Capcal för de två kritiska korsningspunkterna och 

redovisas i detta kapitel. Trafikflödena år 2050, se kapitel 4, utgör underlaget för 

bedömningen. Analysen visar att dagens utformning kommer tillgodose god kapacitet även 

år 2050 när Selleberga förväntas vara färdiginflyttat. I korsningen vid Östergatan är det 

högst belastningsgrad för tillfarten Mellersta vägen, men det är fortsatt tillräckligt god 

kapacitet. En analys gjordes även för en möjlig cirkulationsplats i korsningen vid Östergatan 

och då var det en lägre belastningsgrad. 

Då trafikprognosen för 2050 inkluderar en uppräkning av befintlig trafik, utöver den 

tillkommande trafiken från exploateringen från Selleberga, bedöms kapacitetsberäkningar 

med denna indata ha god marginal för att täcka osäkerheter. 

Vid kapacitetsberäkning av en korsning i Capcal utgör maxtimmestrafiken utgångspunkt. 

Maxtimmestrafik förväntas vara maximalt 10% av vardagsdygnstrafik (VaDT), baserat på 

trafikmätningen som utfördes 2019. VaDT står i relation till ÅDT enligt följande: 

ÅDT=0,9*VaDT. Vid Capcal-beräkningarna antas tung trafik vara 8% i samtliga tillfarter, då 

det var den högsta andelen som uppmättes under trafikmätningen 2019. 

Kapacitetsberäkningarna har ej tagit korsande fotgängare och cyklister i beaktning. 

5.1 Östergatan/S Storgatan/Mellersta vägen 

I tabell 12 nedan redovisas maxtimmestrafiken i korsningen och hur den fördelas från de 

olika tillfarterna, vilket är det Capcal-beräkningarna baseras på. 

Tabell 12. Antal fordon per tillfart i maxtimmestrafik. 

Från gata  Till höger Rakt fram Till vänster 

Östergatan 64 f/h 68 f/h 34 f/h 

S Storgatan Ö 29 f/h 313 f/h 88 f/h 

Mellersta vägen 91 f/h 71 f/h 112 f/h 

S Storgatan V  104 f/h 312 f/h  71 f/h 

 

Eftersom det i utredningen av Södra Storgatan från 2019 rekommenderas att det byggs en 

cirkulationsplats i korsningspunkten har Capcal-beräkningar utförts för både befintlig 

utformning och för en cirkulationsplats. Cirkulationsplatsen antogs ha en rondellradie på 15 

meter, baserat på att det är i en stadsmiljö men även en bussgata. I tabell 13 och 14 följer 

resultatet av Capcal-beräkningarna för båda korsningstyperna.  

Befintlig utformning kommer inte medföra kapacitetsbrister år 2050 enligt beräkningar 

utförda i Capcal. Den högsta belastningsgraden uppnås i tillfarten Mellersta vägen, där även 

största kölängd och längsta fördröjning uppnås. Detta till följd av väjningsplikt gentemot 

huvudleden Södra Storgatan. Riktvärde att understiga för belastningsgrad är 0,8.  

Tabell 13. Resultat från kapacitetsberäkning i Capcal, för befintlig utformning. 

Tillfart Flöde  Kapacitet Belastnings-

grad 

Kölängd 

medel 

Total 

fördröjning 

Östergatan 166 f/h 439 f/h 0,38 0,4 fordon 12 s/f 

S Storgatan Ö 430 f/h 1 475 f/h 0,29 0,1 fordon 2 s/f 

Mellersta vägen 274 f/h 402 f/h 0,68 1,5 fordon 23 s/f 

S Storgatan V 487 f/h 1 601 f/h 0,30 0,1 fordon 2 s/f 
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En cirkulationsplats skulle medföra lägre och jämnare belastningsgrad i korsningspunkten, 

så även gällande kölängd och fördröjning. Den huvudsakliga fördröjningen i en 

cirkulationsplats skulle vara geometrisk fördröjning, medan det i befintlig utformning 

huvudsakligen är konfliktfördröjning i de tillfarter som har väjningsplikt.  

Tabell 14. Resultat från kapacitetsberäkning i Capcal, för cirkulationsplats. 

Tillfart Flöde  Kapacitet Belastnings-

grad 

Kölängd 

medel 

Total 

fördröjning 

Östergatan 166 f/h 920 f/h 0,18 0,1 fordon 5 s/f 

S Storgatan Ö 43 f/h 1 180 f/h 0,36 0,2 fordon 6 s/f 

Mellersta vägen 274 f/h 1 014 f/h 0,27 0,2 fordon 6 s/f 

S Storgatan V 487 f/h 1 258 f/h 0,39 0,1 fordon 5 s/f 

 

5.2 N Vramsvägen/Billesholmsvägen/Kyrkvägen/S Storgatan 

I tabell 15 nedan redovisas maxtimmestrafiken i korsningen och hur den fördelas från de 

olika tillfarterna, vilket är det Capcal-beräkningarna baseras på. 

Tabell 15. Antal fordon per tillfart i maxtimmestrafik. 

Från gata  Till höger Rakt fram Till vänster 

Norra Vramsvägen 55 f/h 4 f/h 37 f/h 

Billesholmsvägen  39 f/h 366 f/h 16 f/h 

Kyrkvägen 16 f/h 5 f/h 22 f/h 

S Storgatan  21 f/h  376 f/h 34 f/h 

 

Då det inte tillkommer särskilt mycket trafik från Norra Vramsvägen antogs på förhand 

dagens utformning vara lämplig även år 2050 och det har enbart gjorts Capcal-beräkningar 

på denna korsningsutformningen. I tabell 16 nedan följer resultatet av Capcal-

beräkningarna. 

Befintlig utformning kommer inte medföra kapacitetsbrister år 2050 enligt beräkningar 

utförda i Capcal. Det är låg belastningsgrad i samtliga tillfarter, det samma gäller för 

kölängder och fördröjning.  

Tabell 16. Resultat från kapacitetsberäkning i Capcal, för befintlig utformning. 

Tillfart Flöde  Kapacitet Belastnings-

grad 

Kölängd 

medel 

Total 

fördröjning 

N Vramsvägen 96 f/h 604 f/h 0,16 0,1 fordon 7 s/f 

Billesholmsvägen 421 f/h 1 771 f/h 0,24 0,0 fordon 1 s/f 

Kyrkvägen 43 f/h 508 f/h 0,08 0,1 fordon 8 s/f 

S Storgatan 431 f/h 1 689 f/h 0,26 0,0 fordon 1 s/f 
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6 Slutsatser och åtgärdsförslag 
I detta kapitel sammanfattas kort de slutsatser som trafikutredningen lett till. Därutöver 

redovisas identifierade åtgärdsförslag, med utgångspunkt i de anpassningar i befintligt 

gatunät som anges i kvalitetsprogrammet: 

• Befintliga funktionerna längs Östergatan omprioriteras och anpassas efter 

sektionen på gatans förlängning, exempelvis med förstärkta kopplingar för 

fotgängare och cyklister genom smalare körbana och upprustad möblering längs 

gatan.  

• Sektionen på Norra Vramsvägen är begränsad i de första cirka 150 meterna varför 

det är önskvärt att hålla nere trafikflödena i denna koppling. Åtgärder som kan 

förbättra trafiksituationen utreds.  

• Åtgärdsförslag för Södra Storgatans korsningar med Norra Vramsvägen och 

Östergatan.  

Åtgärdsförslagen ligger främst inom steg två och tre i Trafikverkets fyrstegsprincip, med 

någon enstaka åtgärd inom steg ett (hastighetsgräns). Fyrstegsprincipen ser ut enligt 

följande: 

1. Tänk om – åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet 

av transportsätt, t.ex. mobility management-åtgärder, hastighetsgräns m.m. 

2. Optimera – åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga 

infrastrukturen, som t.ex. omfördelning av ytor, busskörfält m.m. 

3. Bygg om – begränsade ombyggnationer, som t.ex. förstärkningar, 

trimningsåtgärder, planskilda korsningar, breddning m.m. 

4. Bygg nytt – nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder, som t.ex. ny 

motorväg, nya stationslägen, BRT-lösningar m.m.  

6.1 Slutsatser 

Trafikutredningens har kommit fram till följande slutsatser:  

• Gång- och cykelvägnätet i Bjuvs tätort är generellt bristfälligt. Separering mellan 

gång och cykel saknas i stor utsträckning och väldigt få korsningspunkter kan 

anses vara trafiksäkra för oskyddade trafikanter. Det är även en låg andel 

cykeltrafik i Bjuvs tätort enligt den senaste resvaneundersökningen, vilket indikerar 

att det finns stor förbättringspotential för hållbart resande.  

• Trots en väl tilltagen generell trafikökning samt alstring till/från Selleberga kommer 

de kritiska korsningarna klara kapacitetskraven med sina befintliga utformningar 

även år 2050.  

• Skulle korsningen vid Östergatan byggas om till en cirkulationsplats skulle det bli 

en jämnare fördelning av belastningen i korsningspunkten, likaså gällande kölängd 

och fördröjning. Med dagens utformning skulle belastning, kölängd och fördröjning 

framförallt drabba tillfarterna Östergatan och Mellersta vägen som har 

väjningsplikt. 

• Huvudsakligen kommer fordonstrafiken som alstras till och från Selleberga gå via 

Östergatan, enbart ca 13% kommer gå via Norra Vramsvägen. Rörelsestråken för 

fotgängare och cyklister inkluderar i första hand inte Norra Vramsvägen, utan letar 

sig ut i tätorten via banvallen och det befintliga lokalvägnätet (t.ex. Bygatan). 

• I resvaneundersökningen från 2018 visar det sig att andelen bilresor i Bjuvs tätort 

utgör ca 49%, och hållbara resor utgör i dagsläget mer än hälften av resorna. Med 

höga andelar kollektivtrafikresor och resor till fots är den till synes största 

potentialen i förändrat resebeteende att öka andelen cykelresor, som i dagsläget 

enbart utgör ca 4%.  
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6.2 Åtgärdsförslag 

De identifierade åtgärdsförslagen kan delas in i fyra fokusområden: Östergatan, Norra 

Vramsvägen samt de två kritiska korsningspunkterna med Södra Storgatan.  

Utöver fokusområdena har utredningen identifierat ett generellt behov av att se över gång- 

och, framförallt, cykelvägnät i hela tätorten. Gång- och cykel kommer beaktas i de olika 

fokusområdena men en rekommendation är även att förbättra för oskyddade trafikanter i 

hela kommunen. De utpekade bristerna gäller bland annat: trafiksäkerhet i 

korsningspunkter, separering mellan gång och cykel, standard på separering och 

beläggning, samt att det ofta förekommer höga hastigheter (50 km/h) där det är 

blandtrafik. Det finns en stor potential i att öka andelen cykelresor i Bjuv, sett till senaste 

resvaneundersökningen, och ett attraktivt cykelvägnät är en grundförutsättning för att fler 

ska välja cykeln. En prioritet bör vara att tillgodose attraktiva gång- och cykelvägar längs 

Södra Storgatan. 

6.2.1 Östergatan 

Dagens utformning av Östergatan är främst anpassad för bilen. Det finns en trottoar för 

fotgängare men ingen cykelbana. I höjd med Varagårdsskolan början är det snedställd 

parkering längs den östra sidan nästan hela vägen till där Östergatan slutar. Längs hela den 

västra sidan är det gatuparkering intill trottoaren. I figur 14 nedan visas dagens utformning 

av Östergatan.  

 

Figur 14. Dagens utformning av Östergatan. Källa: Google Maps.  

Åtgärdsförslaget innebär att anpassa Östergatan längs den befintliga sträckan efter 

sektionen som planeras i dess förlängning i Selleberga. Se gatusektion i figur 15 nedan. 

Eftersom utbyggnaden av Selleberga innebär en relativt stor ökning av biltrafik på 

Östergatan så är det viktigt att tillgodose en säker trafikmiljö som prioriterar gång och 

cykel. En sänkning av hastighetsgränsen till 30 km/h rekommenderas tillsammans med en 

utbyggnad av separerade gång- och cykelvägar. Parkeringsmöjlighet kommer ges längs 

med gatan, inom växtzonen.  
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Figur 15. Gatusektion för förlängningen av Östergatan in i Selleberga. Källa: AFRY. 

6.2.2 Tätortsport och sänkt hastighet 

De ca 150 metrarna av Norra Vramsvägen som sträcker sig mellan Södra Storgatan och 

banvallen har en trång sektion mellan fastighetsgränserna på båda sidor. Då det förväntas 

att enbart en liten del av den alstrade fordonstrafiken väljer Norra Vramsvägen, samt att 

oskyddade trafikanters rörelsestråk främst går via andra lokalgator (t.ex. Bygatan), anses 

det vara en kostsam lösning att med hjälp av inlösning av tomter bredda sektionen.  

Åtgärdsförslaget innefattar istället att sänka hastigheten till 30 km/h på Norra Vramsvägen 

mellan Södra Storgatan och banvallen. Alternativt kan hastighetssänkningen förlängas hela 

vägen ut till Sellebergavägen men eftersom det där finns större utrymme för att eventuellt 

bygga separerade gång- och cykelvägar kan 50 km/h på denna sträcka vara godtagbart. 

Gränsen för tätbebyggt område går vid Sellebergavägen.  

Med utgångspunkt av att hastighetsgränsen ändras vid banvallen föreslås en så kallad 

tätortsport norr om banvallen för att skapa en tydlig brytpunkt mellan hastighetsgränserna 

och förstärka känslan av inträde i tätorten. Tätortsporten bör tydligt signalera en förändrad 

funktion av vägen, förslagsvis genom att framtvinga en sidoförflyttning som sänker 

hastigheten hos fordonet. Se figur 16 nedan för en exempelbild på tätortsport.  

 

Figur 16. Exempelbild av en tätortsport i Kämpinge. Källa: Google Maps. 
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6.2.3 Hastighetssäkrade passager eller cirkulationsplats 

Kapacitetsberäkningarna i korsningspunkten Östergatan/Södra Storgatan/Mellersta vägen 

visade att det inte finns kapacitetsproblem om dagens utformning kvarstår år 2050. 

Däremot visade beräkningarna på relativt hög belastning i tillfarten Mellersta vägen. Det 

gjordes därför även en beräkning för om korsningen byggs om till en cirkulationsplats och 

resultatet visade en jämnare belastning i tillfarterna och generellt lägre fördröjning och 

kölängd. Därför görs här nedan en jämförelse mellan två alternativa åtgärdspaket för 

korsningen. 

Det första åtgärdsalternativet är att bevara befintlig utformning med mindre åtgärder för att 

öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Upphöjda gång- och 

cykelvägar föreslås längs Södra Storgatan samt i korsande rörelse över Södra Storgatan 

väster om korsningen. Mataffären som ligger sydväst om korsningen är i dagsläget den 

närmaste till Selleberga och därmed en viktig målpunkt att kunna tryggt och säkert ta sig 

till genom gång eller cykel. Gång- och cykeltunnel öster om korsningen kan bevaras i detta 

förslaget. 

Det andra åtgärdsalternativet är att bygga om korsningen till en cirkulationsplats. I 

utredningen av Södra Storgatan från 2019 rekommenderas att bygga om korsningen till en 

cirkulationsplats med motivering att öka trafiksäkerheten, sänka hastigheten hos 

motortrafikanterna samt skapa stadsmässighet. Dessa anledningar blir desto mer 

avgörande då kapaciteten inte blir ett problem enligt beräkningarna i kapitel 5.  

Det ska finnas upphöjda gång- och cykelöverfarter vid samtliga korsningspunkter i 

cirkulationen för att det ska vara tillräcklig separering för oskyddade trafikanter samt för att 

undvika att det blir trafikering i blandtrafik. Gång- och cykeltunneln kommer sannolikt 

behöva tas bort för att frigöra utrymme då en cirkulationsplats kräver mer utrymme än 

dagens utformning. Hur mycket utrymme som behövs beror på vilken rondellradie som 

väljs. Då busstrafik kör längs Södra Storgatan rekommenderas att cirkulationen utformas 

så att bussen får komfortabla svängradier, men utan att tillåta att övrig fordonstrafik kör 

genom cirkulationen i för höga hastigheter. För att skapa stadsmässighet är det viktigt att 

skapa en attraktiv trafikplats, med hjälp av antingen utsmyckning/plantering i rondellen 

eller liknande. I figur 17 nedan visas en exempelbild på en cirkulationsplats med 15 meter i 

rondellradie där bussar trafikerar och där det är upphöjda gång- och cykelöverfarter i 

samtliga korsningspunkter.  
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Figur 17. Exempelbild av cirkulationsplats i stadsmiljö i Malmö. Källa: Google Maps. 

I tabell 17 nedan jämförs de två alternativen utifrån kapacitet, framkomlighet, 

trafiksäkerhet, stadsmässighet och storlek på ingrepp. 

Tabell 17. Jämförelse mellan två olika korsningstyper av korsningen Östergatan/Södra 
Storgatan/Mellersta vägen. 

Alternativ Befintlig utformning med 

mindre åtgärder 

Cirkulationsplats 

Kapacitet Medel, belastning understiger 

0,8 i alla tillfarter. 

God, jämnare nivå mellan 

tillfarterna. 

Framkomlighet för 

fordonstrafik 

Medel, sämre i de tillfarter där 

det är väjningsplikt. 

God, jämnare nivå mellan 

tillfarterna. 

Framkomlighet för 

oskyddade trafikanter 

God, beroende på utformning 

av upphöjda överfarter.  

Medel, beroende på storlek 

av cirkulationsplats. 

Trafiksäkerhet God, beroende på 

detaljutformning. 

God, beroende på 

detaljutformning.  

Cirkulationsplats innebär 

generellt högre 

trafiksäkerhet då risken för 

fordonskollision i 90 grader 

minskar avsevärt.  

Stadsmässighet Medel, med upphöjda gång- 

och cykelvägar längs Södra 

Storgatan skapas en högre 

stadsmässighet än i 

dagsläget. 

Medel, beroende på 

utformningen. Då Mellersta 

vägen ansluter från väg 110 

finns det potential att skapa 

en attraktiv entré till Bjuv.  

Storlek på ingrepp Litet Stort 
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Utredningens slutsats är att båda åtgärdsalternativ kan tillgodose det framtida behovet, om 

detaljutformningen utförs med högt fokus på trafiksäkerhet och de oskyddade trafikanterna. 

För att besluta vilket av de två åtgärdsalternativen som är mest lämpligt behöver 

kommunen göra en prioritering mellan de olika aspekterna nämnda i tabellen ovan. En 

cirkulationsplats är dyrare och innebär ett mer omfattande ingrepp än att ha upphöjda 

överfarter vid de oskyddade trafikanternas korsningspunkter. Kapaciteten och 

framkomligheten för fordonstrafik är jämnare och bättre vid en cirkulationsplats och det 

finns potential att skapa en attraktiv entré till tätorten. Däremot skapar en cirkulationsplats 

längre avstånd för oskyddade trafikanter som passerar genom trafikplatsen än vad dagens 

utformning med upphöjda överfarter gör. Trafiksäkerhetsmässigt har båda alternativen 

goda möjligheter att uppnå hög standard, däremot är en cirkulationsplats generellt mer 

trafiksäker än en korsning med väjningsplikt till följd av att den fysiska utformningen 

medför sänkta hastigheter och förhindrar kollisioner mellan fordon i 90 graders vinkel.  

6.2.4 Hastighetssäkrade korsningspunkter, minska avstånd för korsande 

oskyddade trafikanter, säkerställa god sikt samt begränsa in- och 

utfarter  

Kapacitetsberäkningarna i korsningen Norra Vramsvägen/Billesholmsvägen/ 

Kyrkvägen/Södra Storgatan visade att det inte finns något behov av att ändra korsningstyp, 

då det år 2050 kommer vara fortsatt låg belastning, kölängd och fördröjning för samtliga 

tillfarter i korsningspunkten. Däremot finns det lämpliga åtgärder att applicera på 

korsningen för att öka främst trafiksäkerheten. 

Åtgärdsförslaget för korsningspunkten Norra Vramsvägen/Billesholmsvägen/Kyrkvägen/ 

Södra Storgatan innefattar att skapa trafiksäkra korsningspunkter för oskyddade 

trafikanter, säkerställa god sikt, minska avstånd att korsa för oskyddade trafikanter samt 

begränsa in- och utfarter som är belägna för nära korsningspunkten. I figur 18 nedan visas 

några av de saker som föreslås åtgärdas i korsningspunkten.  

 

Figur 18. Identifierade problemområden som föreslås åtgärdas i korsningen Norra 
Vramsvägen/Billesholmsvägen/Kyrkvägen/Södra Storgatan. Bakgrundskarta: Google Maps. 
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Genom att minska radierna i hörnorna av Norra Vramsvägen och Kyrkvägen minskas 

avståndet för oskyddade trafikanter att korsa i riktning längs Södra 

Storgatan/Billesholmsvägen. De två markerade in-/utfarterna rekommenderas att flyttas då 

de är placerade i nästan direkt anslutning till korsningen i dagsläget och skapar en 

trafiksäkerhetsrisk. Busken mellan Norra Vramsvägen och Billesholmsvägen behöver ses 

över så att god sikt för alla trafikanter tillgodoses i samtliga tillfarter. Det finns en risk att 

trafikanter mellan Billesholmsvägen och Norra Vramsvägen inte ser varandra tillräckligt 

tidigt i dagsläget till följd av buskaget.  

Utöver ovan nämnda åtgärder rekommenderas även att upphöjda gång- och cykelvägar 

byggs i längs Södra Storgatan/Billesholmsvägen för att hastighetssäkra de oskyddade 

trafikanternas korsning. Ett övergångsställe som korsar Södra Storgatan väster om 

korsningen bör också införas, vilket bör vara upphöjt i syfte att hastighetssäkra passagen. 

Övergångsstället kan med fördel planeras i samband med utfarten från Bygatan, då det är 

ett förväntat rörelsestråk för oskyddade trafikanter mellan Selleberga och exempelvis 

idrottsanläggningarna i södra Bjuv. I figur 19 nedan visas en exempelbild på upphöjda 

gång- och cykelvägar längs en huvudled i stadsmiljö samt med ett upphöjt övergångsställe 

som korsar huvudleden.  

 

Figur 19. Exempelbild på upphöjda gång- och cykelvägar som går längs med huvudled i 
stadsmiljö i Malmö. Källa: Google Maps. 

 



Datum
2020-01-08

  

Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och enligt kriterierna 
i Miljöbedömningsförordningen 
Planens beteckning

Planens syfte

Planområde

Planområdet är markerat

Detaljplan för del av Selleberga 17:1, i Bjuv, Bjuvs kommun.

Syftet med detaljplanen är att få till stånd en ny stadsdel med nya bostäder, förskola, ett mindre centrum och 
med attraktiva natur- och parkstråk.
I Bjuvs översiktsplan, ÖP 2006, antagen 2009-05-28 § 45 är planområdet markerat som utredningsområde. 
Selleberga planprogram sätter ramarna och tydliggör hur hela området är tänkt exploateras, i vilken 
omfattning och med vilken utbyggnadstakt. 



Ja Nej Miljöbedömning:
Natura 2000 x

x

x

Ingen 
eller liten

Inverkan Betydande 
påverkan

Kommentarer:

Platsen idag
Den befintliga miljöns känslighet med hänsyn till 
nuvarande användning och tidigare plan 

x Marken är idag jordbruksmark med avskärmande trädridåer och en del äldre 
hönshus och industribyggnader. Jordbruksmarkens värde påverkas av 
exploatering på platsen.

Nuvarande verksamhet riskerar att överträda 
miljökvalitetsnormer

x Marken har sedan lång tid tillbaka används inom jordbruket vilket medför att 
marken innehar förorningar sedan tidigare besprutning av åkrarna. Dessa 
näringsämnen rinner idag ut i Vege å genom avrinning av regnvatten och genom 
dräneringledningarna.

Mark och Vatten
Radon x Inom Bjuvs kommun finns inga områden som klassas som högriskområden. (s. 

70, ÖP) Radonmätning ska dock göras då bostäder planeras.

Geologi x Geotekniska utredningar är genomförda för hela planområdet. Inga osäkerheter 
har framkommit kring geologin.
Höjdskillnaderna inom området varierar mellan +21,5 till + 23,7 meter över havet. 
Med en sluttning ner mot Vege å till 17,0 m öh.

Skredrisk x

Översvämningsrisk x Planområdet är massbalanserat för att hantera översvämningsrisker med 
avledning mot dagvattenledningsnätet och slutligen mot Vege å.

Markföroreningar x Det är konstaterade markföroreningar inom området överstigande känslig 
markanvändning. Föroreningarna är avgränsade och utredda för att kunna 
hanteras.

Klimat
Ljusförhållanden på plats - Solljus, starka ljussken. x
Luftföroreningar - Utsläpp av svavel, kväveoxider, 
organiska ämnen, koldioxid, ammoniak, illaluktande 
ämnen, allergirisk, djurhållning, stoftpartiklar?

x

Lokalklimat - Väderstreck,vindförhållanden och 
bebyggelsens orientering

x

Hälsa och säkerhet
Buller från omgivningen - Utsätts området för 
störningar idag? Ökar störningarna? Störningar under 
byggtid?

x Östergatan som ligger närmst området har en idag beräknad trafikmängd på 950 
fordon ådt. Inga andra stora trafikstöringar finns i området. Buller kan komma att 
påverka de boende under byggtiden då utbyggnadstakten för området beräknas 
till 30 bostäder per år under de kommande åren. 

Elektriska / magnetiska fält - 
Finns kraftledningar, transformatorer, skyddsavstånd?

x Påverkas inte - finns inget idag inom planområdet.

Förekomst av verksamheter som medför risk för 
omgivningen i eller i närheten av planområdet

x Höganäs Borgestad har upplag och kross av lermaterial väster om planområdet. 
Dock är området nyttjat i väldigt låg utsträckning idag.

Natur- och kulturmiljö
Parkmiljö  
Parkens funktioner.
Stora träd, vegetation.

x Området består till största del av jordbruksmark. I kanterna av planområdet finns 
växtlighet som ska tas om hand för att behålla befintlig växtlighet. 

Grönstruktur
Påverkas grönsambanden?
Spridningskorridorer?
Allé längs väg. Vattendrag.

x

Tätortsnära rekreationsområde - Funktion och 
status för aktivitet, idrott, friluftsliv, utevistelse, lek, 
promenader.
Barriär som begränsar tillgängligheten.

x Planområdet främja och skapar nya möjligheter för en bättre tillgång till tätortsnära 
rekreation. Idag är jordbruksmarken en barriär i området.

Kommunal naturvård x
Kommunal kulturvård x
Särdrag i naturen x
Strandskydd x Påverkas ej
Naturreservat x
Flora och fauna
Finns hotade, sällsynta, hänsynskrävande arter?
Ekologiskt särskilt känsligt område?
Värdefulla naturmiljöer (Riksintressen, biotopskydd 
mm)
Är området viktigt för födosök / fortplantning?
Används området i forskning och undervisning?
Krävs skydd av vegetation?

x Enligt Naturvärdesinventeringen finns ett visst värde längs med banvallen och 
längs en buskvegetation i nordöstra delen. Buskridån längs banvallen av slån, 
hagtorn och lövsly skapar gömsle för smådjur. Inget artvärde finns. Tät buskmark i 
nordöst skapar platser för tättningar och insekter. Inget artvärde finns.

Naturminne x
Turismen och det rörliga friluftslivet x  
Riksintresse naturmiljö x I områdets norra del planerat för natur berörs riksintresset. Marken ska anpassas 

för att inte förstöra det eventuella naturvärde som återfinns längs med Vege å. 

Riksintresse kulturmiljö x

Bedömning enligt kriterierna i Miljöbedömningsförordningen. 

Detaljplan för tillståndspliktig verksamhet enligt MKB-f bil 1

Detaljplan för tillståndspliktig verksamhet enligt MKB-f  bil 3



Regionalt intresse kulturmiljö x
Arkeologi x Planområdet har inga påvisade fornområden. Däremot återfinns fornlämningar 

sydöst om planområdet vid kastanjegården och den skogsdunge som följer längs 
med Sellebergavägen.

Påverkan
Projektets omfattning
Är planen del av ett större projekt Ja

Miljöpåverkan av det överordnade projektet x Ja.en MKB är framtagen för planprogrammet för att utreda vilken påverkan 
exploateringen av ett större område kommer att få. 

Dagvatten /Spillvatten - Hur tas dagvatten och 
spillvatten omhand? Alternativa lösningar?

x En VA-utredning är framtagen med förslag på hur VA-frågorna kan tas om hand 
på ett välplanerat sätt. Allt dagvatten renas och fördröjs i flera steg innan det 
släpps ut i Vege å. Mer ytor kommer att hårdgöras, vilket påverkar dagvattnet 
negativt. Däremot kommer näringsläckaget från jordbruket att minska, dagvattnet 
rinner idag orenat rakt ut i Vege å.

Påverkan på trafiksituationen inom och utom 
planområdet

x Trafiksituatuionen kommer att påverkas då detaljplanen är utbyggd. Dock kommer 
påverkan bli minimal enligt Trafikutredningen då kringliggande områden idag inte 
har så stora trafikrörelser. Östergatan och Södra Storgatan är idag ej hårt 
belastade.

Påverkan på stads-/landskapsbilden - Blir det fysiska 
ingrepp? Tillförs nya element? Skala och 
sammanhang med omgivningen? Struktur och 
dominans. Viktiga utblickar. Skönhet, estetik.
Bebyggelsehistoriska sammanhang och strukturer. 

x Landskapsbilden kommer att förändras för siktstråken längs med banvallen. De 
vidsträckta utblickarna kommer att klippas av då nya byggnader kommer att 
tillkomma på platsen. Siktstråken från befintliga områden i Bjuv kommer få en 
mindre påverkan då planområdet idag inte ses från befintliga områden på grund 
av buskvegetation och bebyggelse av bostäder och skola i 3 våningar. 
Bebyggelsen inom området kommer i huvudsak att vara låg och inte påverka 
stadsbilden eller Bjuvs siluett nämnvärt.

Alstrande av - avfall x
Alstrande av - föroreningar x
Alstrande av - störningar x

Planen
Ger planen möjlighet till miljöpåverkande 
verksamheter

x

Avser planen reglera miljöpåverkande verksamheter
x

Har planen betydelse för andra planers miljöpåverkan x

Överensstämmelse med kommunens miljöstrategi x

Planens eventuella positiva inverkan på 
miljön, hälsa mm

Ställningstagande

Josephine Rosendahl
Planarkitekt

Planförslaget bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan varför behov att upprätta miljöbedömning 
inte föreligger. 

Undersökningen grundas på följande:
• Området är utpekat som ett utredningsområde i översiktsplanen och ett planprogram är framtaget för att 
utreda frågan om nya bostäder på jordbruksmark. En övergripande MKB är framtagen för att utreda 
konsekvenserna av bebyggelsen. 
• Mindre ytor av jordbruksmarken kommer att ianspråktas för bebyggelse.
• Föroreningarna som finns inom området är utredda och avgränsade och ska hanteras.
• Några risker för människors hälsa bedöms det inte få. 
• Ytor kommer att hårdgöras vilket kommer att få större mängder förorenat dagvatten att snabbare nå 
fördröjningstor men näringsläckaget från jordbruksmarken kommer istället att upphöra. 
• Trafikökningen som tillkommer med områdets utbyggnad bedöms som ringa.
• Ingen risk att miljökvalitetsnormerna överskrides.
• Miljöpåverkan bedöms som ringa.

Detaljplanen innebär ny bebyggelse för bostäder med nära läge till exempel till vård, service, handel och 
arbete, vilket skapar en sammanhängande del till tätorten. Planen kommer även skapa nya möjligheter för 
liv och rörelse med kopplingar till rekreationsområdet runt Vege å och banvallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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Sammanfattning 

Bjuvs kommun har arbetat fram ett strukturprogram och förbered för att exploatera 

omkring 36 ha utav Selleberga-området där Findus hade sin tidigare verksamhet. Denna 

utredning fastställer de dimensionerande förutsättningarna och tar fram åtgärdsförslag 

för de olika VA-ledningssystemen som krävs i området.  

Med det föreslagna lösningsförslaget kommer man att kunna begränsa flödet till Vege å i 

linje med de flöden som dikningsföretaget dimensionerats för samt utan att få en negativ 

påverkan på recipienten. Totalt kommer 4 735 m³ dagvatten fördröjas inom utrednings-

området och det har dimensionerats för att kunna hantera ett 5-årsregn med 6 timmars 

varaktighet.  

För hantering utav dagvatten från gatunätet bör i första hand dagvattnet ledas ut ett 

svackdike eller trädrad när möjlighet finns innan det leds ner i ett ledningssystem. För 

fastigheter förespråkas att man i största möjliga mån nyttjar ytlig dagvattenhantering så 

som växtbäddar och gröna tak innan det kopplas till ledningsnätet för att göra systemet 

mer robust.  För att minska mängden hårdgjorda ytor bör även genomsläppligbeläggning 

nyttjas där det är genomförbart. 

Ledningsnätet transporterar sedan vattnet till en av de tre grönblå stråken, två som går 

genom utredningsområdet samt ett i den nordvästra delen av planen (etapp 1). I dessa 

stråk sker fördröjning och även viss rening. Samtliga stråk leder vattnet vidare till den 

dammanläggning som föreslås i den norra delen av utredningsområdet.  

Spillvattensystemet kan till viss del anslutas till det befintliga systemen med självfall men 

kommer att behöva en pumpstation som klarar av ett flöde av 33,5 l/s för att området ska 

kunna exploateras. Totalt kommer utredningsområdet generera 52,6 l/s spillvatten. 

Dricksvattensystemet kan anslutas till flera punkter på det befintliga nätet och det ska 

vara möjligt att kunna förse området med det behov som finns. Totalt kommer 

utredningsområdet generera 27,4 l/s drickvatten. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Bjuvs kommun förvärvade 116 ha av Selleberga-området då Findus lades ner. Detta 

innebär nya unika möjligheter för kommunen att planera för kommande utbyggnader. Ett 

kvalitetsprogram har tagits fram under våren 2019 av White arkitekter. Detta program 

slår fast de övergripande kvaliteterna och strukturerna för området. För programområdet 

har kvalitetsprogrammet sedan omarbetats till en strukturplan och i detta uppdrag har en 

övergripande struktur för VA systemen tagits fram.  

 

Figur 1. Översiktskarta över utredningsområdet. 

1.2 Uppdragsbeskrivning 

I denna rapport kommer ÅF enligt uppdrag att redovisa för:  

• Beskrivning av recipientens status utifrån befintliga MKN 

• Beräknade dagvattenflöden för programområdet innan och efter exploatering samt med 

föreslagna åtgärder 

• Föroreningsbelastning från dagvatten från programområdet före och efter exploatering 

samt med föreslagna åtgärder 

• Bedömning av översvämningsrisker 

• Förslag på dagvattenlösning 

• Dimensionering av spill och dricksvatten 
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2 Förutsättningar 

2.1 Underlag  

Utredningen har tagits fram parallellt som geotekniksutredning har utförts för första 

etappen utav programområdet samt att trafikutredning och MKB tagits fram för 

programområdet. 

Följande underlag från beställaren har använts i denna utredning: 

Underlag Datum 

Uppdragsbeskrivning och offert 2019-10-29 

Grundkarta över utredningsområdet 2019-12-11 

Strukturplan för utredningsområdet 2020-04-01 

Laserscannad höjddata 2020-01-10 

Underlag av VA-ledningar (allmänna VA-ledningar / fastighetens ledningar) 2020-01-23 

Projekterings PM Geoteknik 2020-02-06 

Dagvattenpolicy Bjuv 2014-01-30 

Projekteringsråd vid utformning av dagvattenanläggningar inom NSVA 2019-04-10 

Följande dokument och villkor har använts i denna utredning: 

Underlag Utgivare Publikationsår 

P83 Svenskt Vatten 2001 

P104 Svenskt Vatten 2011 

P105 Svenskt Vatten 2016 

P110 Svenskt Vatten 2016 

VISS, Vatteninformationssystem Sverige Länsstyrelsen  

WebbGIS Länsstyrelsen  

Genomsläpplighetskarta SGU  

Jordartskarta SGU  

Jorddjupskarta SGU  

2.2 Dagvattenstrategi 

Dagvattenpolicys antagna av kommunfullmäktige i samtliga NSVA-kommuner säger att 

dagvatten vid ny- och ombyggnation ska hanteras enligt följande principer: 

• Dagvattensystem ska utformas så att man undviker skadliga uppdämningar vid kraftiga 

regn. 

• Dagvatten ska hanteras som en resurs som berikar bebyggelsemiljön med avseende på 

upplevelser, rekreation, lek, naturvärden och biologisk mångfald. 

• Dagvattensystem ska utformas med hänsyn till platsens förutsättningar, dagvattnets 

föroreningsgrad och recipientens känslighet. 

• Förorening av dagvatten ska begränsas vid källan. 

• Dagvattensystem ska utformas så att en så stor del som möjligt av föroreningarna avskiljs 

och bryts ned under vattnets väg till recipienten. 

• Den naturliga vattenbalansen ska i möjligaste mån bibehållas. 
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• Dagvattenflöden ska reduceras och regleras så att belastning på ledningsnät och 

recipienter begränsas. 

• Ledningar ska dimensioneras enligt Svenskt Vattens anvisningar och med hänsyn till 

klimatförändringens effekter. 

Riktvärden för föroreningar i dagvattnet finns i Bjuvs dagvattenplan och presenteras i 

avsnitt 2.5.2. 

2.3 Koordinatsystem 

I denna rapport kommer samtliga resultat visas i koordinatsystemet SWEREF 99 13 30 och 

höjdsystemet RH2000. 

2.4 Hydrologiska beräkningsmetoder 

Flödesberäkningar görs för 5- och 20-årsregn med varaktighet på 10 minuter. Hänsyn tas 

till ökade flöden till följd av klimatförändringarna. För olika återkomsttider förväntas 

ökningen bli cirka 5 – 30 % vilket ger ett spann på klimatfaktorn för det beräknade regnet 

på 1,05 – 1,30. (Svenskt Vatten AB) 

För beräkningarna i detta område har klimatfaktor 1,25 för varaktigheter under en timme 

och klimatfaktor 1,2 för regn med en varaktighet över en timme enligt NSVAs 

dimensioneringsriktlinjer. 

2.4.1 Flöden 

För beräkning av regnintensitet har nedanstående ekvation enligt Svenskt Vatten P110 

kap 10.1 använts. Formeln gäller för regnvaraktigheter upp till ett dygn. 

𝑖Å = 190 ∗ √Å
3

∗
ln(𝑇𝑅)

𝑇𝑅
0,98 + 2 

Där: 

𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑙/𝑠, ℎ𝑎] 

𝑇𝑅 = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟] 

Å = å𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑡𝑖𝑑 [𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟] 

Vid beräkning av dagvattenflöden före och efter exploatering används rationella metoden 

med regnintensitet enligt Dahlströms formel ovan. Dagvattenflödena beräknas med 

följande formel. (Svenskt Vatten AB) 

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝑖𝐴 ∗ 𝑘 

Där: 

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑙/𝑠] 

𝐴 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎 [ℎ𝑎] 

𝜑 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [−] 

𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑙/𝑠, ℎ𝑎] 

𝑘 = 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 
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2.4.2 Magasinsvolym 

Magasinvolymen har beräknats med regnenveloppmetoden, som går ut på att hitta den 

varaktighet som ger störst skillnad på ingående och utgående volym genom att variera 

varaktigheten på regnet.  

𝑉 = 𝑀𝑎𝑥 [𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑢𝑡] 

Utflödet från utredningsområdet begränsas i det här fallet av markavvattningsföretag 

som har dimensionerats för 0,9 l/s/ha.  

2.5 Miljökrav på recipient för dagvatten 

Den aktuella recipienten för denna detaljplan i Selleberga är Vege ån. Lokalisering av 

recipienten framgår av figur 2. 

 

Figur 2. Översiktskarta för recipienten Vege ån markerat i turkos (VISS, 2020). Utredningsområdet är ungefärligt markerat 
med svarta streck. 

2.5.1 Miljökvalitetsnormer för dagvatten 

EU:s vattendirektiv, ramdirektivet för vatten, införlivades i svensk lagstiftning år 2004 som 

Vattenförvaltningen. Arbetet med Vattenförvaltningen utförs med hjälp av så kallade 

miljökvalitetsnormer, normerna fungerar som ett juridiskt styrmedel som införts i svensk 

lag för att komma tillrätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor. Normerna för 

vatten beskriver vilken vattenkvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. 

Varje vattenförekomst statusklassificeras sedan i syfte att beskriva vattenförekomstens 

vattenkvalitet i dagsläget. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå god status 

eller potential innan år 2021 samt att ingen vattenförekomsts status får försämras, den 

ska istället förbättras eller bevaras. Miljökvalitetsnormer klassas inom två områden för 

vattenförekomster, ekologisk status och kemisk status. (HaV, 2016; VISS) 

Efter att EU-domstolen meddelade den så kallade Weserdomen har kraven skärpts på att 

vattenkvaliteten inte får försämras samt att målen gällande kemisk och ekologisk status 

ska uppnås. Det innebär att statusen för en enskild kvalitetsfaktor, som används för 
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statusklassificering av vattenförekomsten, inte får försämras. Projekt eller verksamheter 

som orsakar en försämring riskerar således att inte tillåtas. 

Recipienten klassas i VISS enligt tabell 1. Statusklassificeringen för ekologisk och kemisk 

status sattes år 2019 under den tredje förvaltningscykeln. 

Tabell 1. VISS statusklassificering av Vege å från 2019. 

Vattenförekomst 

Ekologisk status Kemisk status 

Status 

(dagsläge) 

MKN 

(framtida mål) 

Status 

(dagsläge) 

MKN 

(framtida mål) 

Vege å: 
Humlebäcken-
Hallabäcken 
SE621846-370854 

Måttlig 
ekologisk status 

God ekologisk status 
2027 

Uppnår ej god 
kemisk 
ytvattenstatus 

God kemisk 
ytvattenstatus  

Bedömningen av ekologisk status baseras bland annat på att kvalitetsfaktorn påväxt-

kiselalger bedöms ha måttlig status och visar att vattendraget är näringspåverkat. Detta 

stöds även av vattenkemiska resultat. Näringsbelastningen kommer från omkringliggande 

jordbruk, dagvatten från tätort och avloppsreningsverk.  

Att god kemisk status inte uppnås beror på bromerad difenyleter (PDBE) och kvicksilver 

och kvicksilverföreningar från atmosfärisk deposition. I enlighet med bilaga 6 i Havs-och 

vattenmyndighetens föreskrifter har ett undantag i form av mindre stränga krav för 

kvicksilver och PBDE utfärdats. Skälet till undantaget är att halterna för båda 

föroreningarna bedöms överskridas i fisk i samtliga svenska vattenförekomster. Dock får 

inte de nuvarande halterna av kvicksilver och PBDE överskridas. 

2.5.2 Riktvärden från Bjuvs dagvattenplan 

Kommunen har tagit fram egna riktvärden för föroreningshalter i dagvatten vilket 

presenteras i deras dagvatten policy. Värderna har baserats de värden som tagits fram av 

riktvärdesgruppen som är en del av Stockholms läns regionala dagvattennätverk. Värdena 

baseras mestadels på riktvärdesgruppens nivåer för utsläpp direkt till mindre vattendrag 

och havsvikar. 

Tabell 2. Visar riktvärden från Bjuvs dagvattenplan. 

Förorening Riktvärde (µg/l) Förorening Riktvärde (µg/l) 

Fosfor (P) 200 Nickel (Ni) 15 

Kväve (N) 2 000 Kvicksilver (Hg) 0,03 

Bly (Pb) 8 Suspenderad substans (SS) 40 000 

Koppar (Cu) 18 Oljeindex (Olja) 5 000 

Zink (Zn) 75 PAH16 - 

Kadmium (Cd) 0,4 Benso(a)pyren (BaP) 0,03 

Krom (Cr) 10   
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3 Områdets förutsättningar 

3.1 Områdes beskrivning 

Utredningsområdet ligger ca 650 m nordöst om Bjuvs station. I sydväst gränsar området 

till den gamla banvallen, i sydöst till Bygatan och i öst mot den resterande delen av 

markreserven samt i norr mot en slänt till ett upphöjt industriområde (se figur 3). Vegeån 

passerar ca 120 m norr om området och är recipient för utredningsområdet. Överlag är 

området flackt och dels västerut men även norrut mot Vegeån. Området består idag 

främst av åkermark men även en del byggnader som Findus nyttjat för sin verksamhet i 

området och området är ungefär 34 ha stort.  

 

Figur 3. Visar utredningsområdet. Vegeån passerar norr om området. 
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3.2 Geotekniska förhållanden 

3.2.1 Markförhållanden 

SGU:s jordartskarta visas i figur 4. Området består främst av lerig morän och glacial finlera. 

Detta talar för att det generellt är låg infiltration i området. 

SGU:s kartor stärks utav den geotekniska utredning som gjorts i delar av området där 

lermorän påträffats med skikt av lera. Överst har mulljorden en tjocklek på omkring 0,3 m.  

 

Figur 4. SGU:s jordartskarta. Utredningsområdet är ungefärligt markerat med svarta linjer. Inom området finns det främst 
lerig morän och glacial finlera. 

SGU:s jorddjupskarta visas i figur 5. Den västra delen av området är djupast med djup 

mellan 30-50 m medan resten av området ligger på 20-30 m. 

 

Figur 5. SGU:s jorddjupskarta. Utredningsområdet är ungefärligt markerat med svarta linjer. Jorddjupet är mellan 30-50 m i 
den västra delen och mellan 20-30 m i resten av området. 
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3.2.2 Grundvattennivåer 

I samband med den geotekniska utredningen placerades 3 grundvattenrör ut och har 

sedan dess lästs av en gång. Utredningen är genomförd för den västra delen av 

utredningsområdet och tyder på att grundvattnet har en nivå omkring 1,5 – 2 m under 

markytan. För att få en korrekt bild för hela området behöver fler rör placeras ut och 

avläsningen behöver ske under längre tid för att bättre kunna beskriva variationen i 

grundvattennivåerna.  

I samband med skruvprovtagningar noterades inget fritt vatten i öppet borrhål. Detta är 

förväntat då jorden huvudsakligen utgörs av täta jordar med en begränsad 

grundvattenströmning. Det innebär att det förekommer begränsad infiltration i området.   

3.3 Avrinning 

Hela området rinner idag ut i Vegeån via olika rinnvägar. Norr om vattendelaren i figur 6 

rinner dagvattnet via ytan och direkt ner i ån. Söder om vattendelaren rinner dagvattnet 

istället ner i till ett instängt område i utredningsområdet västra del. Området förväntas 

ha ett åkerdräneringssystem som leder vattnet till Vege å men då ytlig avrinning sker från 

området leds dagvattnet till det befintliga dagvattennätet och västerut mot 

Tibbarpsbäcken och därifrån ut i Vegeån. 

 

Figur 6. Befintlig avrinning inom utredningsområdet. 

3.4 Markavvattningsföretag 

Markavvattningsföretag är gemensamhetsförläggningar enligt anläggningslagen och är en 

vanlig företeelse i Sverige där bönder under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal dikade ut 

stora ytor för att odla upp kärr, mosse eller annan vattendränkt mark. Företaget måste 

omprövas eller avvecklas om flöden till företaget avleds eller förändras. (Länsstyrelsen, 

2017) 
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Huvudfåran i Vegeån regleras av två markavvattningsföretag i anslutning till 

utredningsområdet: 

• Vegeå-Tibbarpsbäckens nygrävningsföretag av år 1926 

• Vegeåns torrläggningsföretag av år 1947 

Utsträckningen visas i figur 7. Företagen överlappar varandra till stor del, men det äldre 

företaget har en arm ut i Tibbarpsbäcken som inte är med i det yngre företaget. Enligt 

originalakterna så har båda företagen dimensionerats för 0,9 l/s,ha. 

In akten för Vege å – Tibbarpsbäcken (sida 151) står det att ”föreslaget avser att 

kanalsektionen skall rymma sommarflöden men att vid vårflod markerna skola 

översvämmas” vilket har använts som underlag för att dikningsföretaget endast 

kravställer att man vid normala regnhändelser klarar dimensioneringsförhållandena 0,9 

l/s,ha och att dikningsföretaget tillåter ett tillflöde som är högre vid mer i hållande regn. 

Det finns ett tredje företag som kopplar på Tibbarpsbäcken (Tibbarp-Brogårda från 1933). 

Det befintliga ledningssystemet mot bäcken är redan hårt belastat och dagvattnet ska 

bland annat därför undvika att påverka företaget. Det diket är dimensionerat för 

1,5 l/s,ha. 

 

Figur 7. Visar utsträckning av de markavvattningsföretag som kan komma att påverkas av planen. Tibbarp-Brogårda 1933 
kommer antagligen inte påverkas. Dikes- och båtnadslager är hämtade från Länsstyrelsen. 

3.5 Befintligt VA-nät 

Befintligt spill- och dricksvattennät presenteras i figur 8 och 9 där tänka anslutnings-

punkter redovisas samt befintliga markhöjder. I figuren syns det att marknivåerna inom 

utredningsområdet i norr är lägre än vattengångarna i de tänkta anslutningspunkterna. 
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Figur 8. Visar befintligt spillvattennät. Stora siffror visar höjder för befintliga anslutningar. Små siffror visar höjden på utritade 
höjdkurvor.  

 

Figur 9. Visar befintligt dricksvattennät. Små siffror visar höjden på utritade höjdkurvor. 
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3.6 Skyfallskartering 

En skyfallskartering har gjorts i modelleringsprogrammet Mike 21. Befintliga höjder har 

justerats med befintliga byggnader och infiltration har ställts in utifrån jordartskartan, 

befintliga tak, vägar och grönytor.  

Resultatet presenteras i figur 10 där det framgår att vattnet rör sig i två tydliga stråk. 

Stråket i norr rör sig norrut mot Vegeån. Längs med stråket finns det ett antal lågpunkter 

där vatten blir stående. Det södra stråket rör sig mot den västra utkanten av 

utredningsområdet där det ställer sig i lågpunkter. Det finns även ett antal lågpunkter på 

vägen dit. Det finns även en lågpunkt mittemellan stråken (markerat med A i figur 10). 

Denna lågpunkt spiller ut till båda stråken. 

 

Figur 10. Skyfallskartering för befintlig situation vid ett 100-årsregn. Visar maximalt vattendjup. Pilarna visar hur vattnet rör 
sig i två tydliga stråk. 

Resultatet ifrån figuren ovan har använts som grund för omarbetningen och 

utformningen utav strukturplanen. Tydligt är att området har två lågstråk som bör 

bevaras samt att en åtgärd behövs för att säkerställa att det västra området inte får 

problematik med stående vatten.  

A 
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3.7 Framtida Planförslag 

Det liggande förslaget för exploateringen av utredningsområdet presenteras i figur 11. 

Exploateringen är tänkt att ske i de 6 etapper enligt de områden som ritats ut i figuren. 

Inom utredningsområdet planeras det möjliggöras för ca 1270 bostäder samt en ny 

förskola och skola. Bebyggelsen kommer variera mellan villor och flerbostadshus som 

inom etapp 1 kan komma att få upp till 5 våningshus.  

 

Figur 11. Strukturplansförslag för exploateringen i Selleberga samt tänkt Etapp indelning.  

3.7.1 Förväntad antal boende per etapp 

Antalet planerade bostäder har använts för att uppskatta förbrukningen av dricksvatten 

och belastning på spillvattensystemet. Det totala antalet ger en totalsiffra som sedan 

fördelas över respektive delområde beroende på den BTA (Bruttoarea) som förväntas för 

boendena i respektive del.  

En sammanställning av exploateringsgraden har gjorts utifrån arbetet med strukturplanen 

för att bättre kunna beskriva användandet av spill och dricksvattensystemen. 

Uppdelningen visas i figur 12 och är fördelat över 8 områden där etapp 6 har delats i 3 

delar.  
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Figur 12. Delområdena för BTA (Bruttoarea) som beskriver exploateringsgraden.  

BTA för respektive etapp och delområde visas i tabell 3 och uppgår totalt ca 139 000 kvm. 

Exploateringstalen är preliminära och har används för att fördela förbrukningen i 

området.  

Tabell 3. BTA (bruttoarea) för respektive etapp och delområde. 

Etapp BTA Område 

1 37 260 1 

2   8 050 7 

3 24 600 3 

4 18 350 4 

5 16 530 2 

6 34 300 (6900, 18800, 8600) 5, 6, 8 

Totalt 139 090  
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4 Flödesberäkningar 

4.1 Markanvändning – hårdhetsgrad 

4.1.1 Befintlig situation 

I dagsläget utgörs området mestadels av jordbruksmark med inslag av träd och buskar. 

Det finns även en del lagerbyggnader centralt i området. Markanvändningen illustreras i 

figur 13. 

 

Figur 13. Befintlig markanvändning och avrinningskoefficienter för utredningsområdet. 

Tabell 4 beskriver den befintliga markanvändningen genom att redovisa de separata 

ytornas totala area, avrinningskoefficienter samt dess reducerande yta baserat på 

figur 13. Avrinningskoefficienter har tagits från P110. 

 

Tabell 4. Areaberäkning för befintlig markanvändning inom utredningsområdet. 

Markanvändning Yta [m2] Avrinningskoefficient Reducerad yta [ha] 

Tak 17 768 0,90 1,60 

Jordbruk 323 876 0,10 3,24 

 341 646 0,14 4,84 

 

4.1.2 Planerad utformning 

Den planerade markanvändningen illustreras i Figur 14. Avsikten är att bygga nya 

bostäder av blandad typ med tillhörande service och tillgång till gröna miljöer.  
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Figur 14. Planerad markanvändning och avrinningskoefficienter för utredningsområdet. 

Tabell 5 beskriver den planerade markanvändningen genom att redovisa de separata 

ytornas totala area, avrinningskoefficienter samt dess reducerande yta baserat på 

figur 14. Avrinningskoefficienter har tagits från P110. 

Tabell 5. Areaberäkning för planerad markanvändning inom utredningsområdet. 

Etapp Markanvändning Yta [m2] Avrinningskoefficient 
Reducerad yta 
[ha] 

1 Flerfamiljshus 43 632 0,50 2,18 

1 Parkmark 23 902 0,10 0,24 

Totalt 1  67 534 0,36 2,42 

2 Flerfamiljshus 26 105 0,50 1,31 

2 Parkmark 7 594 0,10 0,08 

Totalt 2  33 699 0,41 1,38 

3 Flerfamiljshus 30 431 0,50 1,52 

3 Parkmark 27 595 0,10 0,28 

Totalt 3  58 026 0,31 1,80 

4 Flerfamiljshus 47 460 0,50 2,37 

4 Parkmark 17 085 0,10 0,17 

Totalt 4  64 545 0,39 2,54 

5 Flerfamiljshus 15 897 0,50 0,79 

5 Parkmark 6 127 0,10 0,06 

Totalt 5  22 024 0,39 0,86 

6 Flerfamiljshus 82 554 0,50 4,13 

6 Parkmark 13 105 0,10 0,13 

Totalt 6  95 659 0,45 4,26 

Hela området  341 487 0,39 13,26 
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4.2 Dagvatten 

4.2.1 Befintliga flöden 

Flödesberäkningar har utförts enligt ekvationer i avsnitt 2.3.1 samt reducerade ytor enligt 

tabell 2. Regnintensitet har beräknats med specifikt flöde för ett 5- och 20-årsregn med 

en regnvaraktighet på 10 minuter. 

• 𝑖5−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10𝑚𝑖𝑛 = 181 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎 

• 𝑖20−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10𝑚𝑖𝑛 = 287 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎 

Dagvattenflödet har beräknats utan klimatfaktor för befintlig markanvändning. 

Resultaten för utredningsområdet redovisas i tabell 3. 

Tabell 6. Beräknade dagvattenflöden för befintlig situation vid ett 5- och 20-årsregn. 

Utredningsområde 
Flöden [l/s] 

5-årsregn 20-årsregn 

Befintlig situation 877 1 387 

4.2.2 Framtida flöden 

Översiktliga flödesberäkningar har utförts enligt ekvationer i avsnitt 2.3.1, reducerade 

ytor enligt Tabell 5 samt med en klimatfaktor på 1,25. Regnintensitet har beräknats med 

specifikt flöde vid ett 10 minuters 5- och 20-årsregn, eftersom detta kommer vara 

dimensionerande för respektive etapp del.  

• 𝑖5−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10 𝑚𝑖𝑛 ∗ 1,25 = 226 [𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎] 

• 𝑖20−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10 𝑚𝑖𝑛 ∗ 1,25 = 358 [𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎] 

Resultaten för dagvattenflöden samt volym redovisas i tabell 7. 

Tabell 7. Beräknade dagvattenflöden och volym med den dimensionerande rinntiden för planerad situation vid ett 5- och 20-

årsregn med en klimatfaktor på 1,25. 

Etapp 
Dagvattenflöde [l/s] 

5-årsregn 20-årsregn 

1 549 868 

2 313 495 

3 408 644 

4 577 912 

5 194 307 

6 965 1 526 

Hela 3 005 4 751 

En jämförelse mellan Tabell 6 och 7 visar att flödena vid planerad situation blir cirka fyra 

gånger så stora som vid nuvarande förhållande. Det kommer krävas fördröjande åtgärder 

för att inte öka hur mycket vatten som släpps från området. 
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4.2.3 Magasinsvolymer 

Enligt kommunens dagvattenpolicy (se avsnitt 2.2) ska  dagvattenflöden reduceras och 

regleras så att belastning på ledningsnät och recipienter begränsas. Det 

markavvattningsföretag som finns i Vegeån har dimensionerats för att hantera 0,9 l/s/ha, 

vilket sätts som utflöde i beräkningarna. Detta flödet förväntas dock endast motsvara 

sommarflödena vilket medför att vårfloden inte hanteras i själva dikeskanalen.  

För att säkerställa att magasinen inte överbelastar dikningsföretagen har beräkningarna 

utförts med  strypta utlopp till 0,9 l/s/ha och med regnenvelopp-metoden enligt avsnitt 

2.4.2. Beräkningarna ger ingen maxvolym för respektive regn som studerats, därför har 

ett 6 timmarsregn valts för att begränsa storleken av volymerna. Valet har gjorts för att 

dagvattensystemet då kommer att dimensioneras efter samma varaktighet som används 

för skyfallshanteringen. Resultatet presenteras i Tabell 8. 

Tabell 8. Fördröjningsbehov efter exploatering fördelat på de olika etapperna och totalt för ett regn med 6 timmars 
varaktighet och klimatfaktor 1,2.  

Område 5-årsregn [m3]  20-årsregn [m3]  

Etapp 1 855  1 360  

Etapp 2 500  785  

Etapp 3 620  990  

Etapp 4 910  1 440  

Etapp 5 315  485  

Etapp 6 1 545  2 430  

Hela 
området 

4 735  7 490  

Vid ett 5-årsregn behöver således 4 735 m3 dagvatten fördröjas inom området och för att 

hantera ett 20-årsregn bör 7 490 m3 dagvatten kunna fördröjas.  

Då dikningsföretagets föreskriver tillåter att företaget årligen översvämmas anses det att 

strypningen av flödet främsta syfte är att säkerställa att området vid mer vanligt 

förekommande regn inte kommer bidra med ett större flöde efter exploateringen. Det ska 

även säkerställa att erosionen i Vegeå inte ökar, vilket främst är en risk vid de korta 

intensiva regnen (alltså låg varaktighet).  

Med denna bakgrund har det ansetts rimligt att dimensionera magasinsvolymerna för ett 

5-årsregn. Dessa volymer motsvarar ett 20-årsregn som har en varaktighet på 40 minuter 

(4 770 m3, klimatfaktor 1,25) vilket visar på att systemet även kan hantera de intensiva 

regnen med längre återkomsttider.  

Ett något längre 20-årsregn som då varar i 50 minuter har samma intensitet som ett 

ofördröjt 1-årsregn med 10 minuters varaktighet. De scenarier då fördröjningen inte 

räcker till kommer bräddningen inte bidra till ett extrem flöde som släpps till Vege å. 

Eftersom vattnet rör sig ytligt genom delar av området och LOD förekommer vid de större 

vägarna finns det även ytterligare tröghet i systemet som påverkar hanteringen av 

regnevent när varaktigheten är under en timme.   

För att få en välfungerande reningsdamm med god rening bör dammen hantera omkring 

10 mm regn från de bidragande ytorna inom tillrinningsområdet. Den volym som behövs 

för att hantera ett 5-årsregn (Tabell 8) motsvarar omkring 37 mm från de bidragande 
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ytorna, vilket kommer innebära att vi har god marginal mot de råd som finns i samband 

med rening. För att få en rimlig reningsvolym behövs endast omkring 1 300 m3. 

Siffrorna kan även ställas mot SMHIs definition av skyfall som är minst 50 mm under en 

timme, vilket då är mindre än de fördröjningsvolymer som uppkommer vid ett 20-årsregn 

då volymen motsvarar omkring 59 mm från en bidragande ytan. 

4.3 Spillvatten 

Som grund för spillvattenförbrukningen i området har det förväntade flödet för hela 

området beräknats fram för att sedan fördelas enligt BTA för boendena i området. Då 

exploateringen består i huvudsak av boenden förväntas dess förbrukning bli de 

dimensionerande, i och med skillnaden i förbrukningsmönster har därför har skolornas 

BTA inte räknats in i fördelningen.   

Spillvattenförbrukningen har beräknats fram för 1270 bostäder där varje bostad förväntas 

ge 2,5 personekvivalenter (pe). I tabell 9 nedan presenteras de beräkningarna som gjorts 

för att få fram spillvattenflödet. Detta värde har sedan multiplicerats med faktorer för 

maxtimmes- och maxdygnsflöde på 2,0 respektive 1,8 som är givna av NSVA för området. 

Tabell 9. Förbrukning utav vatten från exploateringen. Förbrukningsvärderna är tagna från P110. 

Typ av förbrukning 
Pe eller 

elev 
l/pe/dygn eller  

l/elev/dygn Förbrukning (l/s) 

Fler bostadshus 3,175 170 6,25 

Allmän verksamhet 3,175 30 1,10 

Förskola 150 50 0,09 

Skola 400 40 0,19 

  Totalt 7,63 

  Faktor maxtim & maxdygn 
(1,8; 2) 

27,44 

För att räkna fram det dimensionerande flödet för spillvattensystemet ska förbrukningen 

även kompletteras med mängden tillskottsvatten, alltså vatten som antingen tar sig in via 

sprickor i systemet eller direkta felkopplingar av dagvatten. Detta värde antas i P110 

variera mellan 0.25 till 0.75 l/s/ha vilket för området motsvarar mellan 9 – 29 l/s över hela 

området. Då systemet läggs helt nytt utan påkopplingar från andra områden kan denna 

faktor utebli till en början om allt anläggs korrekt. Man bör dock ta höjd för att systemet 

kommer att få sämre skick med tid vilket kan komma ge tillskottsvatten i systemet. 

Dimensionerande regn föreslås därför ansättas till  56,5 l/s för att säkerställa att systemet 

har full god kapacitet över tid. Detta ger också höjd för ifall området exploateras hårdare 

än vad man idag antar. 
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Flödet har sedan fördelats över respektive område baserat på deras BTA vilket 

presenteras i tabell 10 (BTA presenteras i kapitel 3.7.1, tabell 3). 

Tabell 10. Dimensionerande spillvattenflöden för respektive etapp och delområde.  

Etapp Dimensionerande flöde (l/s) Område (figur 12) 

1 15,1 1 

2   3,3 7 

3 10 3 

4   7,5 4 

5   7,6 2 

6 13,9 (2,8; 7,6; 3,5) 5, 6, 8 

Totalt 56,5 (varav 29 l/s är tillskottsvatten) 

4.4 Dricksvatten 

Förbrukningen av dricksvatten beräknas med samma förutsättningar som förbrukningen 

utav spillvatten (tabell 9) vilket ger den totala förbrukningen av 27,5 l/s. Fördelas denna 

belastning över utredningsområdet baserat på etappernas BTA (presenteras i kapitel 

3.7.1, tabell 3) blir de dimensionerande flödena enligt tabell 11. 

Tabell 11. Dimensionerande dricksvattenflöden för respektive etapp och delområde. 

Etapp Dimensionerande flöde 
(l/s) 

Område (figur 12) 

1 7,4 1 

2 1,6 7 

3 4,9 3 

4 3,6 4 

5 3,3 2 

6 6,8 (1,4; 3,7; 1,7) 5, 6, 8 

Totalt 27,5  
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5 Föroreningsberäkningar 

Översiktliga beräkningar har utförts i databasen StormTac för föroreningskoncentrationer 

och -mängder inom området före och efter exploatering. Koncentrationerna och 

mängderna redovisas i Tabell 12 och 13 som utredningsområdets totala föroreningsbidrag 

till recipienten. De markanvändningar som använts i beräkningarna återfinns i Tabell 4 

och 5. 

De ämnen som analyserats är de 13 standardämnena enligt StormTac. 

Årsmedelnederbörd har hämtats från SMHI:s mätstation i Bjuv (nr 6205) och justerats 

med en faktor 1,1 för att ta hänsyn till mätförluster. 

Tabell 12. Föroreningskoncentrationer (µg/l) för hela utredningsområdet före och efter exploatering. Koncentrationer som 
överskrider de för befintlig situation är fetmarkerade, medan rödmarkerade är över riktvärdes koncentrationerna. 

Förorening Enhet Riktvärde Befintlig situation Planerad situation 

Fosfor (P) µg/l 200 140 180 

Kväve (N) µg/l 2 000 3 200 1 500 

Bly (Pb) µg/l 8 6,7 9,8 

Koppar (Cu) µg/l 18 12 21 

Zink (Zn) µg/l 75 21 69 

Kadmium (Cd) µg/l 0,4 0,18 0,45 

Krom (Cr) µg/l 10 2,3 7,8 

Nickel (Ni) µg/l 15 1,7 6,6 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,03 0,0048 0,019 

Suspenderad substans (SS) µg/l 40 000 91 000 48 000 

Oljeindex (Olja) µg/l 5 000 160 470 

PAH16 µg/l - 0,1 0,37 

Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,03 0,0065 0,032 
*Beräknade med årsmedelnederbörd på 796 mm. 

Tabell 13. Föroreningsmängder (kg/år) för hela utredningsområdet före och efter exploatering. Mängder som överskrider de 
för befintlig situation är fetmarkerade. 

Förorening Enhet Befintlig situation Planerad situation 

Fosfor (P) kg/år 19 27 

Kväve (N) kg/år 430 220 

Bly (Pb) kg/år 0,91 1,5 

Koppar (Cu) kg/år 1,6 3,1 

Zink (Zn) kg/år 2,8 10 

Kadmium (Cd) kg/år 0,022 0,068 

Krom (Cr) kg/år 0,31 1,2 

Nickel (Ni) kg/år 0,22 0,99 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,00064 0,0029 

Suspenderad substans (SS) kg/år 12 000 7 300 

Oljeindex (Olja) kg/år 21 70 

PAH16 kg/år 0,013 0,056 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år 0,00085 0,0048 
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*Beräknade med årsmedelnederbörd på 796 mm. 

Så gott som samtliga undersökta ämnen ökar efter planerad exploatering. Kvävet minskar 

på grund av att jordbruksmark görs om till bostadsområde. Reningsbehovet är ca 40-80 % 

för metaller, ca 70 % för oljeindex och ca 80 % för PAH och benso(a)pyren. För bly, koppar, 

kadmium, suspenderad substans och benso(a)pyren överskrids riktvärdena vid planerad 

situation. 

Resultatet visar på att det krävs rening för att inte påverka MKN negativt.  

6 Dagvattenhantering 

6.1 Allmänna rekommendationer 

Dagvattenhanteringen i området ska följa den dagvattenpolicy som tagits fram med dess 

principer som sammanfattas i 2.2. Inom utredningsområdet ska dagvattnet i största mån 

hanteras i ytliga dagvatten lösningar och LOD ska eftersträvas.  

6.1.1 Höjdsättning och översvämningsrisk 

Vid kraftigare regn än de dimensionerande 20-årsregnen kommer vattnet inte kunna 

avledas tillräckligt snabbt via det planerade dagvattensystemet. Då måste området vara 

höjdsatt så att vattnet avrinner från byggnaderna mot områden som kan översvämmas 

utan skador på byggnader. Svenskt Vatten rekommenderar att nybyggda fastigheter 

dimensioneras så att marköversvämningar med skador på byggnader sker mer sällan än 

vart 100:e år (Svenskt Vatten P110, 2016).  

För att förhindra att yt- eller dagvatten rinner in i byggnaden måste marken ges en 

tillräcklig lutning från byggnaden. Avrinningen sker då lämpligast i riktning mot 

närliggande gator och grönområden. Dessa avrinningsvägar ska ses som sekundära och 

endast användas för att avleda skyfall då dagvattnet i förstahand ska omhändertas inom 

respektive fastighet. 

6.1.2 Miljöanpassade materialval 

För att minska miljöpåverkan på dagvattnet bör material som inte innehåller miljöskadliga 

ämnen väljas. 

Kända material som avger föroreningar är exempelvis takbeläggning, belysningsstolpar 

och räcken som är varmförzinkade eller i övrigt innehåller zink. Plastbelagda plåttak avger 

organiska föroreningar. Planen bör därför inte föreskriva material som ger ifrån sig 

miljöskadliga ämnen som exempelvis zinktak. Byggvaror bör klara egenskapskriterier som 

satts upp av branschorganisationer såsom BASTA eller Byggvarubedömningen. För att 

undvika onödigt tillskott av miljöfarliga ämnen är det viktigt att tidigt se över de 

materialval som ska användas för byggnation. 

6.2 Föreslagen dagvattenhantering 

Dagvattenlösningarna inom utredningsområdet kan beskrivas enligt flödesschemat i 

figur 15. Primärt kommer rening och fördröjning ske i dammar som anläggs i den norra 

delen utav utredningsområdet men även i de öppna blågröna stråken.  
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Figur 15. Förenklat flödesschema över de olika åtgärderna inom utredningsområdet. 

För hantering utav dagvatten från gatunätet bör i första hand dagvattnet ledas ut ett 

svackdike eller trädrad när möjlighet finns innan det leds ner i ett ledningssystem. För 

fastigheter förespråkas att man i största möjliga mån nyttjar ytlig dagvattenhantering så 

som växtbäddar och gröna tak innan det kopplas till ledningsnätet för att göra systemet 

mer robust.  För att minska mängden hårdgjorda ytor bör även genomsläppligbeläggning 

nyttjas där det är genomförbart. 

Ledningsnätet transporterar sedan vattnet till en av de tre grönblå stråken, två som går 

genom utredningsområdet samt ett i den nordvästra delen av planen (etapp 1). I dessa 

stråk sker fördröjning och även viss rening. Samtliga stråk leder vattnet vidare till den 

dammanläggning som föreslås i den norra delen av utredningsområdet.  

Totalt behöver 4735 m3 tas om hand om inom området, kan 10 mm fördröjas med hjälp 

av LOD i anslutning till de hårdgjorda ytorna kan behovet i de större anläggningarna 

minskas till omkring 3500 m3.  

I figur 16 ses en skiss över föreslagen dagvattenhantering för utredningsområdet. Här ges 

en ungefärlig bild av dagvattensystemens storlek och placering i utredningsområdet. 

Förslaget visas även i bilaga 1. 

 

Figur 16. Översikt över lösningsförslaget för dagvattenhanteringen. 

Fördröjning & rening i 
damm

Öppet dike med 
fördörjning

Via ledningsnät

Svackdike längs gata
Dagvatten från gata 

med utrymme i sektion

Dagvatten från mindre 
lokalgata

Möjlig LOD på fastighet
Dagvatten från 

Fastigheter
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Övergripande finns det tre stråk med öppen dagvattenhantering, det östra som går 

genom etapp 4, det västra som går genom etapp 5 och det nordvästra som går längs med 

gränsen av etapp 1. Samtliga stråk leder dagvattnet till en dammanläggning i norr (inom 

etapp 3).  

För systemet agerar dammanläggningen både som fördröjning och slutgiltig rening innan 

det släpps ut i Vege å. Innan det når dammen sker förpolering av vattnet i de övriga öppna 

lösningarna, trädraden och grönstråken längs gatorna samt övriga LOD lösningar som kan 

komma att implementeras inom området.  

En översikt över hur fördröjningsvolymerna är fördelade i respektive stråk visas i tabellen 

nedan: 

Område Fördörjnings behov [m³] Fördröjning inom 
området [m³] 

Belastning till norra 
dammen[m³] 

Nordvästra stråket 425 - 425 

Västra stråket 1 875 1 775 100 

Östra stråket 1 815 605 1 210 

Norra dammen 620 2 355 - 

Totalt 4 735 4 735 1 735 

  

Nedan beskrivs hanteringen för respektive stråk och slutdammen i norr.  

6.2.1 Nordvästra stråket (etapp 1) 

Det nordvästra stråket hanterar ungefär halva området av etapp 1 där marken lutar 

västerut. Vattnet som leds hit leds ner till ett instängt område i en begränsad del längs 

utredningsgränsen. För att minska mängden fyllmassor behålls lutningen mot det 

instängda området som utformas med en svag lutning österut för att kunna avvattna 

området till den norra dammen, rinnvägen beskrivs med pilarna i figur 17.  
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Figur 17. Lösningsförslag för nordvästra stråket. 

För att säkerställa att systemet endast hanterar de vatten som uppkommer inom det 

tänkta avrinningsområdet har en höjdrygg vid de svarta sträcken inom etapp 1 arbetats 

in i höjdsättningen. Detta medför att betydligt mindre vatten rinner mot det instängda 

området än idag. De vattenmängderna ska istället hanteras i det västra grönstråket och 

dammen i norr dit vattnet leds istället för mot det instängda området. 

Inom avrinningsområdet för det nordvästra stråket uppkommer ett behov av fördröjning 

av omkring 425 m3 dagvatten. Volymen kan komma att delvis rymmas i området men 

utformningen ger små möjlighet till ett större reglerdjup i anläggningen. Därför behövs 

dammen i norr utformas för att fördröja denna volym.  

6.2.2 Västra stråket (Etapp 1, 5, 6, 2) 

Det västra stråket tar hand om vatten ifrån Etapperna 1, 5, 6 och 2. Dagvattnet leds längs 

de vägar som pilarna beskriver i figur 18 mot dammen i norr. 

I de södra nedströms delarna leds vattnet via ledningssystem till den öppna dagvatten-

hanteringen centralt i stråket.  Den öppna hanteringen föreslås utformas med fördröjning 

primärt i början (inom etapp 6) och i slutet (inom etapp 1). I etapp 5 föreslås utformningen 

av stråket vara ett meandrande dike där vattnet fördröjas genom uppdämningar då 

höjdskillnaderna är större i detta området.  

Efter det öppna stråket leds vattnet via en kulvert under huvudgatan till dammen i norr. 

Inom stråket behöver 1 775 m3 fördröjas och förutsätter att fördröjningsbehovet från 

etapp 2 hanteras i den norra dammen. Ska det hanteras inom området uppskattas ett 

ökad behov av omkring 100 m3 dagvatten. 
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Figur 18 Lösningsförslag för västra stråket. 

Stråket går i ledningsnät i de södra delarna som tar emot vatten ifrån de västra delarna av 

Etapp 6 och 2. Dagvattnet släpps sedan i en ytlig damm i Etapp 6 som kan hantera 350 m3 

dagvatten med ett medel reglerdjup av 0,5 m. Detta motsvarar inte det uppkomna 

fördröjningsbehovet ifrån etapperna utan ökar fördröjningsbehovet nedströms. 

Vattnet leds sedan vidare i ett öppet stråk genom Etapp 5 vidare till Etapp 1. För att nyttja 

hela stråket till fördröjning behöver dämmen placeras ut inom Etapp 5 eftersom lutningen 

i denna delen av stråket gör att man behöver trappa bottenytan för att inte få för stora 

slänter mot bebyggelsen.  

Innan vattnet leds ner i kulverten under huvudgatan, ges det inom etapp 1 plats för 

ytterligare fördröjning av vatten från etapp 1 och etapp 5. Här föreslås beredas plats för 

1 100 m3 för att hantera de uppkomna volymerna från samtliga etapper.  Det ger 

anläggningen ett medelreglerdjup omkring 0,5 m. De resterande 325 m3 föreslås hanteras 

inom etapp 5, där det förväntade medelreglerdjupet då blir omkring 0,3 m. Med en nivå 

skillnad på 2 m inom etapp 5 innebär det att minst 3 dämmen på strax över 0,6 m kommer 

att behöva genomföras på sträckan om de fördelas jämnt över området utan att skapa 

fördjupa dammar.  

För att de utspridda fördröjningsvolymerna ska kunna nyttjas tillsammans behöver dess 

regleringar anpassas efter hur stor reducerad area som är inom respektive tillrinnings-

område.   Fördröjningsvolymen kan minskas då LOD anläggningar nyttjas inom avrinnings-

området. 

6.2.3 Östra stråket (Etapp 4, 6, 2) 

Det östra stråket tar hand om vatten ifrån Etapperna 4, 6 och 2. Dagvattnet leds längs de 

vägar som pilarna beskriver i figur 19 mot dammen i norr. I de södra nedströms delarna 
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leds vattnet via ledningssystem till den öppna dagvattenhanteringen centralt i stråket. 

Fördröjningsbehovet som behövs inom området är 1 815 m3.  

 

 

Figur 19. Lösningsförslag för östra stråket. 

De öppna delarna i etapp 4 ska primärt endast fördröja vatten vid större regn och bidrar 

till att avlasta dammen i norr. Volymen som kan hanteras i området (605 m3) är ca en 

fjärde del av behovet vilket gör området beroende av dammen i norr. Fördröjnings-

behovet i den norra dammen från detta stråk är så ledes 1 210 m3. 

För att de utspridda fördröjningsvolymerna ska kunna nyttjas tillsammans behöver dess 

regleringar anpassas efter hur stor reducerad area som är inom respektive tillrinnings-

område.   Fördröjningsvolymen kan minskas då LOD anläggningar nyttjas inom avrinnings-

området. 

6.2.4 Norra dammen (etapp3) 

Dammen i norr har flera syften, säkerställa att dagvattnet renas, att det fördröjs innan det 

släpps till Vegeån samt ge ett säkert utlopp till Vege å. Dammens uppskattade utbredning 

visas i Figur 20 med dess tre inlopp samt en uppskattat rinnväg mot Vege å. Totalt behöver 

dammen kunna fördröja 2 355 m3 dagvatten utan hänsyn till LOD anläggningar inom 

kvartersmark och gaturummet. 
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Figur 20. Lösningsförslag för dammen i norr.  

Dammen tar emot vatten från de tre stråken samt Etapp 3. Höjderna i området som 

dammen är planerad för gör att dammen bör trappas för att säkerställa att slänterna ner 

till dammen inte tar upp för mycket plats, förslagsvis sker detta i 2-3 steg där det östra 

stråket ansluts till den högsta nivån, etapp 3 ansluts aningen till mellan nivån eller den 

lägsta nivån medans det nordvästra och västra stråket ansluts till den lägsta nivån. Detta 

eftersom höjderna på respektive inlopp påverkar vilken bottennivå som dammen kan ha. 

på detta sätt kan vi minska dammens påverkan på grönområdet och göra större delen av 

grönytan tillgänglig för användning.  

Kraven innebär att den lägst benägna dammen behöver kunna hantera minst omkring 

550 m3 som kan ha en högvattennivå till omkring +20. Etapp 3 ger ett behov av ytterligare 

620 m3 som kan ha en högvattennivå till omkring +20,7, den resterande volymen av 1185 

m3 kan regleras mot en högvattennivå under omkring +21,4. 

För att fördröjningsvolymerna ska kunna användas i ett kombinerat system behöver dess 

regleringar anpassas efter hur stor reducerad area som är inom respektive 

tillrinningsområde.   Fördröjningsvolymen minskas då LOD anläggningar nyttjas inom 

avrinningsområdet. 

Utloppet från dammen föreslås placeras så att vattnet släpps längs med slänten längs med 

utredningsområdet gräns norrut från dammen. Som förslag anläggs utloppet så att 

dagvatten kan så tidigt som möjligt ledas ytligt efter regleringsbrunnen för att låta det 

naturligt rinna ytledes mot Vege å.  

6.3 Exempel dagvattenlösningar 

6.3.1 Dagvattendamm 

En av de vanligaste reningsanläggningarna för dagvatten är dammar. Syftet med en 

dagvattendamm är att utjämna dagvattenflödet, reducera dagvattnets innehåll från 
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föroreningar samt minska belastningen på recipienten i samband med ökad exploatering 

i avrinningsområdet. Reningen sker till största del mellan regntillfällen i form av 

sedimentation och växtupptag. För att en damm ska fungera optimalt ur reningssynpunkt 

ska den vara långsmal och har inlopp och utlopp placerat i varsin ände av dammen, se 

figur 21. Förhållandet mellan dammens längd och bredd rekommenderas i CiRIA SuDS 

Manual 2015 vara 3:1 om det är ett inlopp och 4:1 eller 5:1 när det finns flera inlopp. 

Normalt är djupet på den permanenta vattenytan 1,2 meter. För en liten till mellanstor 

damm är ett lämpligt djup på den temporära volymen ha ett djup på 0,5 meter. 

 

 

Figur 21. Exempel på hur en dagvattendamm kan designas. 

6.3.2 Genomsläppliga beläggningar 

En genomsläpplig beläggning kan användas som alternativ till traditionell asfalt och bidrar 

med flödesutjämning och rening av dagvatten. Ytor som släpper igenom vatten minskar 

även risken för översvämningar vid kraftiga regn. Exempel på en genomsläppliga 

beläggningar kan ses i figurerna 22 - 24. 

 

Figur 22. Exempel på genomsläpplig betongbeläggning med grusfogar. 
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Figur 23. Exempel på genomsläpplig betongbeläggning med gräs. 

 

Figur 24. Exempel på genomsläpplig beläggning med gräs (alltimark.se). 

Grus, hålstensbeläggning, beläggningar med genomsläppliga fogar och genomsläpplig 

asfalt är några beläggningsexempel. Under den översta beläggningen finns lager av 

makadam i olika grovlekar som släpper igenom och filtrerar dagvattnet nedåt. När vattnet 

rinner genom beläggningen och underlaget renas det i flera steg genom sedimentation, 

filtrering och fastläggning. En genomsläpplig beläggning bidrar till effektiv ytanvändning 

då flödesutjämning skapas direkt under beläggningsytan. För att funktionen på 

genomsläppliga beläggningar ska bibehållas krävs kontinuerligt underhåll så de inte sätter 

igen. 

Beroende på markens infiltrationskapacitet kan genomsläppliga beläggningar anläggas på 

olika sätt. Är infiltrationskapaciteten begränsad kan dräneringsledningar anläggas. Är det 

mindre än en meter till grundvattnet under överbyggnaden bör vattnet inte infiltreras och 

kan då anläggas med exempelvis en tät duk och ledningar som avleder vattnet som 

infiltrerar. Se figur 25 och figur 26 för exempel på hur system med genomsläppliga 

beläggningar kan utformas. 

En yta med genomsläpplig beläggning upplevs oftast som mjukare och mer trivsam. 
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Figur 25. Genomsläppliga beläggningar med infiltration och dräneringssystem (CIRIA, 2015). 

 

Figur 26. Genomsläppliga beläggningar utan infiltration (CIRIA, 2015). 

6.3.3 Träd i skelettjord 

Skelettjord är en teknik som har tagits fram för att skapa goda förutsättningar för träd 

som planteras i en hårdgjord statsmiljö. Skelettjord kan även fungera som ett 

underjordiskt magasin för dagvatten och bidra med fördröjning och rening. 

Varje träd ska ges en skelettjordsvolym på minst 15 m3/träd. Trädrötterna ska ges 

möjlighet att växa i princip obegränsat i åtminstone två riktningar. Minimibredden på 

växtbädden bör inte understiga 4 meter för större skogsträd, typ lind, lönn och ek. För 

mindre träd typ rönn, körsbär och prydnadsapel, ska bredden aldrig understiga 2 meter. 

Generösare växtvolymer ger bättre växtförutsättningar. Växtbädden bör ha ett djup på 

0,8-1 meter. Figur 27 visar en schematisk skiss över plantering av träd i skelettjord. Vid tät 

beläggning på skelettjorden krävs regelbunden rensning av brunnar så att vattentillförseln 

kan upprätthållas. Vid hög belastning av föroreningar kan skelettjorden behöva bytas ut 

med jämna mellanrum (Stockholm Vatten och Avfall, 2017). Fördröjningsvolymen i 

skelettjorden skapas av porvolymen som i den vanliga skelettjorden är omkring 10 % och 

i luftig skelettjord cirka 30 % av den totala volymen. 
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Figur 27. Schematisk illustration över plantering av träd i skelettjord (Stockholm stad, 2018). 

6.3.4 Gröna tak 

Gröna tak är ett samlingsnamn på olika taklösningar som innefattar organiskt material och 

kan variera från karg sedum till fullvärdiga trädgårdar. Ett tak med en tjocklek på 

30-50 mm kan magasinera ungefär 6-12 mm. Den vanligaste typen av gröna tak i Sverige 

är tunna gröna tak vilka tar upp ungefär 50 % av årsvolymen. Enligt Grönatakhandboken 

minskar gröna tak generellt den årliga avrinningen med mellan 30-86 % 

(Grönatakhandboken, 2019). 

Avrinningskoefficienten för gröna tak ökar succesivt under ett regn i takt med att taket 

mättas och ligger mellan 0,1-0,8. Ju tjockare substrat desto mer regn kan det gröna taket 

hålla innan det mättas. Substratdjupet börjar på ungefär 30 mm på de tunnaste taken och 

kan gå upp till 2000 mm på tjocka tak. En ökad tjocklek gör taket tyngre, vilket ställer krav 

på takets konstruktion för att kunna klara den ökade belastningen. En ökad tjocklek 

möjliggör även ett mer avancerat växtval från örter, gräs, perenner via buskar och upp till 

mindre träd. 

Schablonhalter visar att gröna tak släpper något högre koncentrationer av fosfor och 

kväve än en vanlig takyta (StormTac, 2019). Huruvida detta får ett genomslag i praktiken 

beror dock på hur mycket vatten som det gröna taket håller tillbaka och hur skötsel och 

gödsling genomförs. Moss- och sedumtak behöver gödslas vartannat till vart tredje år 

medan ört-sedum och ängstak samt biotoptak inte gödslas alternativt endast sparsamt 

vid behov (Grönatakhandboken, 2019). Mer information om vad man behöver tänka på 

finns i Grönatakhandboken. 
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Utöver fördröjning av dagvatten erbjuder gröna tak flera andra värden, så som estetik, 

bullerdämpning, isolering och biologisk mångfald. Det är viktigt att ha en tydlig bild av vad 

man vill att det gröna taket ska åstadkomma för att det ska bli lyckat. 

 

Figur 28. Sedumtak kan anläggas både på platta och lutande tak (Svenska Naturtak AB, 

2018). 

6.4 Föroreningsberäkningar efter föreslagen dagvattenlösning 

De dagvattenlösningarna som rekommenderas i avsnitt 6.2 används i detta kapitel för 

översiktliga beräkningar av utredningsområdets slutgiltiga föroreningsbidrag till Vege å. 

Markanvändningen ”Flerfamiljshusområde med gatuträd och skelettjord utan LOD i 

kvarter” har valts i StormTac för att beskriva den rening som föreslås i form av svackdiken 

och trädrader i gatan. Dagvattnet samlas sedan upp och leds till en damm där det renas 

innan det leds vidare till recipienten. Resultatet av föroreningsberäkningarna med 

föreslagen rening ses i tabell 14 för totala föroreningshalter och tabell 15 för årliga 

föroreningsmängder.   

Tabell 16 redovisar den procentuella reningseffekten av föroreningsmängder efter det att 

dagvattnet passerat reningsanläggningarna. 

Tabell 14. Föroreningskoncentrationer (µg/l) före exploatering och efter exploatering med föreslagna dagvattenlösningar. 
Koncentrationer som överskrider de för befintlig situation är fetmarkerade, medan rödmarkerade är över riktvärdes 
koncentrationerna. 

Förorening Enhet Riktvärde Befintlig situation 
Efter föreslagen 
dagvattenlösning 

Fosfor (P) µg/l 200 140 56 

Kväve (N) µg/l 2 000 3 200 950 

Bly (Pb) µg/l 8 6,8 1,6 

Koppar (Cu) µg/l 18 12 6,2 
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Zink (Zn) µg/l 75 21 14 

Kadmium (Cd) µg/l 0,4 0,17 0,079 

Krom (Cr) µg/l 10 2,3 1,1 

Nickel (Ni) µg/l 15 1,6 1,6 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,03 0,0048 0,021 

Suspenderad substans (SS) µg/l 40 000 92 000 9 700 

Oljeindex (Olja) µg/l 5 000 160 36 

PAH16 µg/l - 0,097 0,072 

Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,03 0,0064 0,005 
*Beräknade med årsmedelnederbörd på 796 mm. 

Tabell 15. Föroreningsmängder (kg/år) före exploatering och efter exploatering med föreslagna dagvattenlösningar. Mängder 
som överskrider de för befintlig situation är fetmarkerade. 

Förorening Enhet Befintlig situation 
Efter föreslagen 
dagvattenlösning 

Fosfor (P) kg/år 19 7,9 

Kväve (N) kg/år 430 130 

Bly (Pb) kg/år 0,91 0,22 

Koppar (Cu) kg/år 1,6 0,87 

Zink (Zn) kg/år 2,8 2 

Kadmium (Cd) kg/år 0,022 0,011 

Krom (Cr) kg/år 0,31 0,15 

Nickel (Ni) kg/år 0,22 0,22 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,00064 0,003 

Suspenderad substans (SS) kg/år 12 000 1 400 

Oljeindex (Olja) kg/år 21 5,1 

PAH16 kg/år 0,013 0,01 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år 0,00085 0,0007 
*Beräknade med årsmedelnederbörd på 796 mm. 

Tabell 16. Reningseffekten av planerad situation med föreslagna dagvattenlösningar. 

Reningseffekt [%] 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP 

71 41 85 72 80 84 88 78 0* 81 93 82 85 
*beror på stora osäkerheter i schablonvärderna för kvicksilvers 

Resultatet tyder på att ingen kvicksilver renas vilket är felaktigt. Enligt riktvärdesgruppen 

bör inte ett åtgärdsförslag förkastas då endast nivåerna för Kvicksilver överskrids på grund 

utav att osäkerheten i dataunderlaget.  

Med LOD för gatudagvattnet samt rening av allt dagvatten i en damm reduceras samtliga 

undersökta ämnen till eller under befintliga mängder och halter. Om fler ytor utformas 

med genomsläpplig beläggning eller gräs eller om LOD implementeras på kvartersmark 

kommer föroreningarna reduceras ännu mer.    
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Recipienten är särskilt känslig mot påverkan från näringsämnen samt kvicksilver och PBDE 

(se statusklassning och MKN för Vege å i avsnitt 2.5.1). Resultatet efter rening visar en 

tydlig förbättring av näringsämnespåverkan jämfört med idag, vilket är positivt för 

möjligheterna att uppnå MKN.  Genomförandet av planen bedöms därmed inte hindra att 

MKN för Vege å uppnås.  

7 Spillvattenhantering 

Spillvattnet ska anslutas till det befintliga system som finns väster och söder om 

utredningsområdet. Detta går i motsats riktning mot hur dagvattnet hanteras som leds 

öster och norrut mot Vege å. Höjdsättningen av området har därför fått svårt att få 

självfall på båda systemen och även bevara befintliga element centralt i planen.  

Nedan i figur 29 visas en översikt över spillvattenledningssystemet där den östra delen 

leds mot en pumpstation beläggen vid dammen medan den västra delen leds mot det 

befintliga nätet i antingen Västra Ringgatan eller Tegelslagargatan. Pumpstationen 

pumpar sitt vatten till en av anslutningspunkterna i Västra Ringgatan. Det finns även ett 

mindre område i söder som leder vattnet söder ut istället för mot de angivna punkterna. 

 

Figur 29. Lösningsförslag för spillvattnet 

Det södra området förväntas 3,2 l/s behöva släppas till Tegelslagargatan samt 0,7 l/s till 

anslutningspunkten i sydöst. Resterande mängd 52,6 l/s släpps till Västra Ringgatan. 

7.1 Pumpstationen (Etapp 3, 4, 5, 6, 2) 

Pumpstationen behövs för att hantera spillvattnet från hela etapp 3 och 4, omkring halva 

belastningen från etapp 5 och 6  och merparten av etapp 2. Totalt behöver pumpstationen 

hantera 33,5 l/s. Området kan urskiljas i figur 30.  
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Figur 30. Lösningsförslag pumpstation. Pumpstationen leder vattnet till Västra Ringgatan. 

Det har varit problematiskt att genomföra en anslutning väster ut från det sydöstra 

området, då de två huvudledningarna leds in i etapp 5 från etapp 6 är vattengången i det 

östra huvudledningen omkring 0,3 m längre än det västra. För att dessutom få självfall till 

det västra stråket hade ytterligare 0,3 m höjdskillnad behövts, vilket betyder att man hade 

behövt höja det östra systemet med 0,6 m för att inte behöva leda vattnet till 

pumpstationen.  

För etapp 2 finns det anslutningspunkter söder ut som troligen kan nyttjas i större 

utsträckning än förslaget. T.ex. skulle förskolan kunna byggas utan att pumpstationen 

anläggs genom att ansluta till det befintliga system som ligger i anslutning till byggnaden 

och släppa dagvattnet till kringliggande mark där det fördröjs och ytligt leds mot Vege å. 

Det är ett ytterst begränsat område som denna tillfälliga lösning för dagvatten kan 

tillämpas då man inte vill höja marken i området för självfall åt spillvattensystemet då 

dagvattnet ska kunna ledas mot Vegeån. Det hade också medfört en risk att vid skyfall 

skada de befintliga byggnaderna söder om utredningsområdet. 

7.2 Västra Ringgatan (Etapp 1, 5, 6) 

Anslutning till Västra Ringgatan föreslås till två punkter, en i övergången till Östergatan 

(östra anslutningen) och en i en brunn nedströms (västra anslutningen). Lösningsförslaget 

visas i figur 31 tillsammans med en alternativ dragning i grönt för den nedströms 

anslutningen. Pumpstationen förutsätts leda sitt spillvatten till den östra anslutnings-

punkten vilket innebär att man här ansluter 46,5 l/s (33,5 l/s från pumpstation) medan 

västra anslutningen tar emot 6,2 l/s. 
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Figur 31. . Lösningsförslag för spillvatten som ansluts till Västra Ringgatan. Grön linje visar på alternativ ledningssträcka från 
det västra området till befintligt system.  

Den västra anslutningspunkten anses möjlig vilket medför att man inte behöver placera 

ut en pumpstation inom etapp 1. En pumpstation skulle ge stor påverkan på närliggande 

fastighet väster om utredningsområdet eftersom den bör placeras 50 m från bebyggelse 

vilket kommer bli till stor del även inom grannfastigheten. För att minska ledningslängden 

kan ledningen ledas ifrån den sydvästra hörnet inom etapp 1 (grön linje i figur ovan) men 

det medför att man behöver U-område även i detta grönstråk. Att ha den föreslagna 

dragningen gör att dagvatten systemet och spillvattensystemet får samma sträckning, 

Konsekvensen blir att spillvattensystemet kan behöva liga något högre än önskat för att 

anslutningen ska vara möjlig.  

Området kan även utökas, beroende på hur systemets kapacitet ser ut i Västra Ringgatan 

samt i Tegelslagargatan även anslutningarna mot Tegelslagargatan tas bort och istället 

leda vattnet till de system som leder vattnet till Västra Ringgatan. Det är en stor risk att 

systemet i Västra Ringgatan inte klarar av denna ökade belastning. i de fallet bör en 

utredning kring ny ledning i Östergatan utredas i samband med att denna sträcka ses över.  

7.3 Tegelslagargatan (Etapp 6, 2) 

Det befintliga systemet i Tegelslagargatan kommer att behöva kunna ta emot 3,2 l/s ifrån 

de södra delarna av området. De föreslagna ledningsdragningarna kan ses i figur 32. 
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Figur 32. Lösningsförslag för spillvatten som ansluts till Tegelslagargatan. 

Det är ett begränsat område som kan ledas till Tegelsslagargatan. Det sydöstra området 

har en möjlig anslutning åt nordost som i förslaget inte nyttjas. Anslutningsnivån i den 

punkten ligger långt under marknivån vilket kan försvåra arbetet om man behöver göra 

åtgärder på plats.  

Den västra anslutningen sker över en fastighet i bilden, detta har korrigerats i planens 

utförande då uppdragen har utförts parallellt. 

8 Dricksvattenhantering 

Dricksvattensystemet kommer behöva hantera de flöden som tagits fram som 

dimensionerande för förbrukningen i området. Dricksvattensystemet har inte samma 

beroende på höjdsättningen av området eftersom det är ett trycksatt system. Det innebär 

däremot att utformningen behöver säkerställa att det alltid kan vara i bruk och att det 

byggs ut med redundans. Det innebär att systemet ska fungera i stort även om en 

ledningssträcka skulle antingen tas ur bruk för underhåll eller gå sönder.  

För att bistå med detta föreslås att 4 anslutningar till det befintliga systemet görs samt att 

ett cirkulationsnät anläggs i området. Två anslutningar föreslås till västra ringvägen, i 

samma punkter som spillvattnet, och även en i öster (norr om etapp 2) samt en till 

Tegelslagargatan. Detta medför att man i utbyggnaden av etapp 1 får redundans samt att 

försörjningen får långsiktigt en bra säkerhet med anslutning till flera punkter i det 

befintliga nätet. Dricksvatten ledningarna föreslås i största mån samförläggas i schakter 

med spill och dagvattensystemen.  

Totalt ska systemet klara av en försörjning av 27,4 l/s men ett dimensionerande flöde av 

19,1 l/s (Etapp 1, 3, 4, 5) ska kunna hanteras ifrån Västra Ringgatan om inte anslutning till 

det östra anslutningspunkterna genomförs innan etapp 6 utförs.  
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9 Skyfallshantering 

Höjdsättningen utav utredningsområdet har skett parallellt med att denna utredning har 

genomförts och är pågående. Den föreslagna höjdsättningen finns även med i bilaga 1. 

Skyfallshanteringen inom utredningsområdet kommer att följa den struktur som 

dagvattenhanteringen har. Vattnet leds via de två parallella lågstråkstråken söderifrån 

mot dammen i norr. Skyfallet kommer att bromsas upp i de grönområden som finns i 

utredningsområdet och kommer på ett kontrollerat sätt brädda från dammen i norr mot 

Vege å.  

Ovanstående arbete kommer att kontrolleras med en simulering av skyfallet i samband 

med att förprojekteringen färdigställs och på så sätt säkerställa att rätt markhöjder sätts 

inom respektive del av strukturplanen. Nyckelpunkter finns där det västra stråket med 

hög sannolikhet kommer behöva brädda över torgytan för att nå dammen samt i de 

område där ytvatten ska ledas ner till de uppströms delarna av de öppna stråken. Den 

centrala höjdryggen som finns mellan stråken säkerställer att åtkomst finns till samtliga 

byggnader inom utredningsområdet även om flödena över huvudgatan mot dammen i 

norr inte ska överstiga 0,3 m.  
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10 Slutsats och vidare arbete 

Med det föreslagna lösningsförslaget kommer man att kunna begränsa flödet till Vege å i 

linje med de flöden som dikningsföretaget dimensionerats för samt utan att få en negativ 

påverkan på recipienten.  

För hantering utav dagvatten från gatunätet bör i första hand dagvattnet ledas ut ett 

svackdike eller trädrad när möjlighet finns innan det leds ner i ett ledningssystem. För 

fastigheter förespråkas att man i största möjliga mån nyttjar ytlig dagvattenhantering så 

som växtbäddar och gröna tak innan det kopplas till ledningsnätet för att göra systemet 

mer robust.  För att minska mängden hårdgjorda ytor bör även genomsläppligbeläggning 

nyttjas där det är genomförbart. 

Ledningsnätet transporterar sedan vattnet till en av de tre grönblå stråken, två som går 

genom utredningsområdet samt ett i den nordvästra delen av planen (etapp 1). I dessa 

stråk sker fördröjning och även viss rening. Samtliga stråk leder vattnet vidare till den 

dammanläggning som föreslås i den norra delen av utredningsområdet. Totalt kommer 4 

735 m³ dagvatten fördröjas inom utrednings-området. 

Spillvattensystemet kan till viss del anslutas till det befintliga systemen med självfall men 

kommer att behöva en pumpstation som klarar av ett flöde av 33,5 l/s för att området ska 

kunna exploateras. Totalt kommer utredningsområdet generera 52,6 l/s spillvatten. 

Dricksvattensystemet kan anslutas till flera punkter på det befintliga nätet och det ska 

vara möjligt att kunna förse området med det behov som finns. Totalt kommer 

utredningsområdet generera 27,4 l/s drickvatten. 

Under arbetets gång har förslaget för strukturplanen anpassats efter de resultat som 

kommit fram i denna utredning vilket har gett en robust helhetslösning för utrednings-

området.  

Kvarstående arbete för området är att färdigställa dimensionering och förprojektera 

området för att validera den tänka struktur som arbetats fram. Detta arbete är pågående 

och kommer färdigställas snarast.   

10.1 Konsekvenser av tänkt utbyggnadstakt (etapp 2) 

Med den tänkta utbyggnadsplanen, där etapperna byggs i nummerordning, kommer 

etapp 2 att medföra stora investeringskostnader. Etappen är i de uppströmsbenägna 

delarna för både dagvatten- och spillvattensystemet vilket innebär att man behöver 

antingen färdigställa de östra stråket eller anlägga provisoriska lösningar tillsdess att de 

övriga etapperna byggs ut. Att anlägga hela etapp 2 som nästa steg kommer då innebära 

ett pumpstation samt att ledningspaket för dag och spill för ett sträcka av minst 500m 

behöver läggas ut.  

En del av etapp 2 kan få sin försörjning utav de befintliga system som finns längs med 

utredningsområdet södra gräns. Det innebär att man skulle kunna minska etapp 2 något 

och inkludera de nordvästra delarna av etappen i etapp 6, alternativt dela in etapp 6 till 

fler etapper.  På så sätt hade man kunnat anlägga förskolan samt en del av radhusen i 

tänkt utbyggnads takt innan man börjar med etapp 3 där man får ta kostnaden för 

pumpstationen men utan att behöva lägga ut hela det ledningssystem som ska leda 

spillvatten till pumpstationen. 
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Sammanfattning 
ÅF Infrastruktur AB har på uppdrag av Bjuvs kommun utfört en översiktlig miljöteknisk 
markundersökning på fastigheten Selleberga 17:1 i Bjuv stad. Syftet med 
markundersökningen var att undersöka om det förekommer förorening i mark 
och/eller grundvatten på fastigheten.  

Provtagningsarbetet genomfördes 2017-06-12 till och med 2017-06-15. Sammanlagt 
har 148 jordprover och fem grundvattenprov tagits. Jordproverna har tagits på olika 
djup i 24 provtagningspunkter, med hjälp av en skruvborr monterad på en 
borrbandvagn. Utöver de 24 provtagningspunkterna har även fem ytliga samlingsprov 
uttagits inom delar av åkermark-och gräsyteområden med hjälp av spade och 
jordspjut.  

Sammanlagt skickades 30 stycken ytliga jordprover till ackrediterat laboratorium för 
analys. Av proverna skickades 27 stycken för analys med avseende på tungmetaller, 
15 prover analyserades med avseende på oljeförorening och PAH:er och elva prover 
analyserades med screeninganalys avseende 325 stycken pesticider.  

Grundvattenrör installerades i punkterna 17ÅF04, 17ÅF10, 17ÅF17, 17ÅF123 samt 
17ÅF24, i vilka grundvattenprovtagning utfördes. Proverna skickades in till 
ackrediterat laboratorium och analyserades med screeninganalys för flertalet 
analysparametrar, bland annat metaller, VOC-EPA, PAH, PCB, pesticider, klorfenoler, 
ftalater, klorbensener, kväve och klorinnehållande SVOC samt alifater.   

Halter av förorening i jord överstigande Naturvårdsverkets riktvärde för känslig 
markanvändning påvisades i åtta av punkterna på fastigheten. Föroreningarna består 
av bly, kadmium, zink, PAH-H och DDE och DDT. 
 
I tre av grundvattenproverna påvisades halter av metallerna nickel och zink och i två 
av dem halter av bekämpningsmedel. Inget grundvatten inom fastigheten bedöms 
vara aktuellt för grundvattenuttag i form av dricksvatten eller bevattning vid en 
framtida bostadsexploatering.   
 
ÅF bedömer att det förekommer en viss föroreningssituation på fastigheten vilken kan 
behöva åtgärdas vid eventuellt framtida bostadsexploatering.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 
ÅF Infrastructure AB (ÅF) har på uppdrag av Bjuvs kommun utfört en översiktlig 
miljöteknisk markundersökning på fastigheten Selleberga 17:1 i Bjuv kommun.  

Bjuvs kommun har för avsikt att förvärva och exploatera ett större markområde i de 
östra dalerna av Bjuvs tätort. 

Syftet med den utförda markundersökningen är att undersöka om det förekommer 
förorening i mark eller grundvatten på den aktuella fastigheten.  

ÅF:s organisation för detta projekt har varit följande: 

Projektansvarig:  Therese Eklund 

Uppdragsledare, handläggare: Sigrid von Seth 

Kvalitetsgranskning:  Fredrik Delblanc  

2 Områdesbeskrivning 

2.1 Allmänt 
Fastigheten är lokaliserad strax öster om Bjuvs centralort. Fastigheten omgärdas till 
största del av jordbruksmark. Direkt söder och sydväst om fastigheten finns 
bostadsområde beläget. Se Figur 1 nedan för lokalisering av det aktuella 
undersökningsområdet inom fastigheten.  

Figur 1. Bilden visar lokaliseringen av undersökningsområdet inom fastigheten Selleberga 17:1 i 
Bjuv. Den röda rektangeln visar undersökningsområdets lokalisering. (Publicerad med 
Lantmäteriets medgivande R50103251_160002).  

Inom fastigheten finns flertalet byggnader, bland annat personalbyggnader, 
ekonomihus, förråd, lagringsutrymmen, kycklinghus och verkstäder. Inom fastigheten 
finns även odlings- och betesmark.  

2.2 Geologi 
Enligt geologiska underlagskartor upprättade av SGU utgörs den dominerande 
jordarten av glacial finlera, se Figur 2.  
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Figur 2. Visar jordarter inom aktuellt detaljplanområde. 

Vid den utförda markundersökningen påträffades generellt fyllnadsmassor i form av 
mull, sand, grus och lera i de områden där det finns befintliga byggnader eller tidigare 
funnits byggnader. Fyllnadslagren har ställvis påvisats ned till 1,4 meter under 
markytan och då även bestått av grusig sand och lermorän. Inom åkerarealerna och 
andra större gräsyteområden där det ej varit bebyggt påträffades ytliga naturliga 
jordmassor i form av mull och sand. De naturliga jordarterna underlagras av lera 
alternativt lermorän till ett djup om mellan tre till sex meter under markytan, därefter 
har sand tagit vid. Jordprofilerna har ställvis genomstrukits av tunnare skikt av sand 
och kol (naturligt). I Bilaga 3 ses jordarterna för respektive borrpunkt i form av 
borrprotokoll. 

2.3 Hydrogeologi / ytvatten /  brunnar 
Fastigheten gränsar i nordöst mot vattendraget Vege å.  

Grundvattenrör installerades i punkterna 17ÅF04, 17ÅF10 och 17ÅF17, 17ÅF123 samt 
17ÅF24. 

Grundvattenytan lodades i samband med grundvattenprovtagningen, se Tabell 1 
nedan.  

Tabell 1. Tabellen redovisar inmätta grundvattennivåer för de fem grundvattenrören på 
fastigheten Selleberga 17:1. Grundvattennivån anges både i förhållande till markytan (meter 
under markytan, mumy) samt till havsytan (meter över havet, möh).  

DATUM 2017-06-15 

Provpunkt MUMY GV MÖH 

17ÅF04 4,43 20,82 

17ÅF10 2,62 24,93 

17ÅF17 3,23 25,32 

17ÅF23 2,41 28,52 

17ÅF24 2,39 28,73 

 
Inmätningen av grundvattenytan på Selleberga 17:1 anger att grundvattnet på 
fastigheten har en strömningsriktning åt norr/nordväst, i riktning mot Vege å.  
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Det finns inga skyddsvärde dricksvattentäkter i fastighetens direkta närhet. Det  
närmaste vattenskyddsområdet är beläget två kilometer sydöst om fastigheten. 1 
Enligt SGUs brunnsarkiv finns ett fåtal brunnar belägna inom 200 meter från 
fastighetsgränsen. Samtliga är belägna söder/sydväst om fastigheten och nyttjas som 
energibrunnar. 

3 Historisk redogörelse 

3.1 Befintlig verksamhet 
I dagsläget bedrivs ingen större aktiv verksamhet på fastigheten. Findus har under 
många år bedrivit produktionsverksamhet på fastigheten, denna lades dock officiellt 
ned i mars 2017. Findus bedriver idag mindre försöksodlingar på fastigheten. 

3.2 Tidigare verksamhet 
Den aktuella fastigheten var under 1700-talet del av byn Selleberga vilken omfattades 
av tre gårdar. Marken i Selleberga förvärvades av Findus på 1940-talet. 

På fastigheten Selleberga 17:1 har större åkerarealer använts för odling av olika 
växter, framförallt ärtor. 

Under 1950-talet startade uppfödning och slakt av kycklingar på fastigheten. Denna 
verksamhet avslutades på 1970-talet.  

Inom fastigheten finns ett antal byggnader. Figur 3 ger en överblick över de 
byggnader som finns inom fastigheten samt vad de har använts till. I PM ”Historisk 
inventering av fastighet Selleberga 17:1” ges en mer detaljerad beskrivning av 
respektive byggnad. 

 

Figur 3. Översikt över byggnader inom fastigheten. Ritningen kommer från ett rivningstillstånd 
från 2008 som avser rivning av kycklinghus 3 och 4. 

                                                
1 Ljungsgårds vattentäkt, Billesholm (källa: skyddadnatur.naturvårdsverket.se) 
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På den norra delen av fastigheten finns en deponi som enligt uppgift användes mellan 
1940 och 1970-talet. Se Figur 4 nedan. 

Figur 4. Flygfoto från 1979. Inringat i rött ses deponin och kycklingfarmarna.  

3.3 Potentiella föroreningskällor 
 
Fastigheten har använts för odling av vegetabilier under en längre period och flertalet 
olika bekämpningsmedel har använts inom odlingsområdena. På de ytor där växtodling 
har skett samt i de delar av byggnader där kemikalier har förvaras kan förekomst av 
olika bekämpningsmedel misstänkas förekomma i mark och eventuellt även 
grundvatten. Bekämpningsmedel kan även innehålla högre halter av tungmetaller 
(bland annat arsenik) varför även högre halter av metaller kan förväntas inom delar av 
fastigheten. 
 
På den norra delen av fastigheten var ett av kycklinghusen brandskadat innan det 
revs. Om branden varit omfattande kan detta ha gett upphov till förhöjda halter av 
PAH:er i marken där aska från nedbrunna delar av byggnaden kan förekomma. 
 
På fastigheten har det funnits maskinhall där tvättning, oljebyte och smörjning av 
traktorer och tröskor har utförts. Spill av diesel, spillolja, smörjolja och 
petroleumprodukter kan förväntas i och kring de byggnader som har används som 
maskinhallar och/eller verkstad. 
 
Inom fastigheten finns det två cisterner belägna ovan mark, en med volymen 10 m3 
innehållandes diesel för tankning av bruksmaskinerna och en spilloljecistern om 3 m3 
för lagring av spillolja. Båda cisterner är invallade. Kring cisternerna kan halter av 
oljeförorening förekomma i marken, härstammande från spill i samband med tankning 
eller påfyllnad av cisternerna. 
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På den norra delen av fastigheten finns en äldre deponi belägen. Deponins innehåll ska 
enligt uppgift bestå av jordmassor, organiskt avfall i form av rester från grönsaks-och 
fruktproduktion, metallburkar och andra förpackningar samt en del betong från 
tidigare rivna byggnader. Jordmassorna och det organiska avfallet kan innehålla 
bekämpningsmedel. Halter av PAH:er och metaller kan förekomma i betongresterna, 
förpackningsmaterialet och även till viss del i jordmassorna. Deponin är i dagsläget 
sluttäckt. 

Lokaliseringen för provtagningspunkterna har valts utifrån tillgänglig information för 
att i största möjliga mån identifiera eventuella föroreningskällor inom fastigheten. 
Undersökningen har utförts som en störd, riktad provtagning. Inför markundersökning 
togs en provtagningsplan fram vilken redovisas i PM ”Provtagningsplan för utförande 
av miljöteknisk markundersökning på Selleberga 17:1 i Bjuvs kommun”. Motivering till 
lokalisering av provpunkter kan ses i avsnitt 4.1 Placering av provpunkter. 

3.4 Tidigare utförda undersökningar 
Under 2009 utförde DGE en MIFO fas 1 utredning av Findus verksamhet i Bjuv. I fas 1 
utredningen ingick fastigheterna Bjuv 23:1, Lunnahus 4:2 och Selleberga 
17:1.Tidigare och då pågående verksamheter inventerades och en utredning om 
potentiella föroreningskällor, spridningsrisker samt områdets bedömda känslighet och 
skyddsvärde utreddes. Utredningen redovisas i rapporten ”Miljöteknisk 
markundersökning fas 1, Findus Bjuvs kommun”, daterad 2009-09-23 samt 
frågeformulär ”Frågeformulär angående inventering av eventuellt förorenat område” 
och Blankett E daterade 2009-04-07. Fastigheten placeras enligt den utförda fas 1 
utredningen i riskklass 2 ”stor risk”. Riskklassificeringen motiverades av att det 
troligtvis förekommer förorening i form av olika typer av växtskyddsmedel inom 
fastigheten. Andra kemiska produkter som misstänks kunna förekomma är diesel, 
spillolja, smörjolja och petroleumprodukter. Riskklassen motiveras även av den deponi 
(idag sluttäckt) som ligger förlagd på den norra delen av fastigheten, nära Vege å och 
vilken då bedömdes riskera sprida förorening via lakvattnet till Vege å. 
 
I samband med sluttäckning av deponin utförde DGE miljökontroll av 
täckningsmassorna. Miljökontrollen redovisas i rapporten ”Slutrapport för sluttäckning 
av deponi, Selleberga 17:1, Bjuv” daterad 2014-02-27.  
 
Ett kontrollprogram för deponin upprättades 2015 och kontrollprovtagning av 
grundvattnet kring deponin samt av ytvattnet i Vege å utfördes under 2015 och 2016 
av DGE. Resultatet av kontrollprovtagningarna redovisas PM ”Yt – och 
grundvattenprovtagning enligt kontrollprogram för avslutad deponi, Selleberga 17:1”, 
daterade 2015-03-31, 2016-01-31, 2016-06-22 samt 2016-12-14.  
 
Inför den föreliggande miljötekniska markundersökningen utförde ÅF en historisk 
inventering av fastigheten Selleberga 17:1. Den historiska inventeringen redovisas i 
PM ”Historisk inventering avseende fastigheten Selleberga 17:1”, daterad 2017-05-23.  

4 Utförda fältarbeten 

4.1 Misstänkta hot spots samt placering av provpunkter 
Utifrån den historiska inventeringen och andra aktuella dokument har ett antal olika 
områden på fastigheten identifierats där det är högre risk att förorening kan påträffas, 
så kallade ”hot spots”.  
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I provtagningsplanen ”Provtagningsplan för utförande av miljöteknisk 
markundersökning på Selleberga 17:1 Bjuvs kommun” daterad 2017-05-29 redovisas 
de områden som bedömdes av intresse att undersöka. Dessa ”hos spots” inkluderar 
bland annat provtagning vid tidigare och nuvarande byggnader (kycklingfarm, 
maskinhall, verkstad och lager för växtskyddsmedel), provtagning inom 
odlingsområden samt provtagning intill befintliga och eventuellt tidigare lokaliserade 
ovanjordcisterner. 
 
Nedan redovisas en sammanfattning för var respektive punkt är lokaliserad.  
 
Borrpunkter 
17ÅF01-05 : Provpunkterna har placerats inom det norra område där det tidigare 
fanns kycklinghus lokaliserade. Det tidigare kycklinghuset där 17ÅF03 placerades ska 
enligt uppgift delvis varit brandskadat. Inga spår av aska kunde ses på marken i detta 
område, dock kunde aska ses på marken kring 17ÅF04 samt 17ÅF05.  
17ÅF06-07 : Placerade på åkermark inom/angränsande till försöksodlingsområde. 
17ÅF08 : Placerad utanför verksamhetsbyggnad där förvaring av bekämpningsmedel 
har skett. 
17ÅF09-10 : Placerade inom ett gräsyteområde där användning av bekämpningsmedel 
kan ha skett. 
17ÅF11-12 : Lokaliserade utanför tidigare kycklingfarm. 
17ÅF13 : Placerad intill dieselcistern. 
17ÅF14 : Placerad intill verkstadsbyggnad. 
17ÅF15 : Placerad intill spilloljecistern. 
17ÅF16 : Lokalisering för tidigare byggnad. 
17ÅF17 : Placerad inom odlingsområde. 
17ÅF18 : Placerad inom område för tidigare upplagsyta. 
17ÅF19 : Placerad inom verksamhetsområde. 
17ÅF20 : Placerad intill växthusområde. 
17ÅF21 : Lokaliserad inom verksamhetsområde. 
17ÅF22 : Kortsida byggnad där bekämpningsmedel har använts. 
17ÅF23 : Lokaliserad mellan byggnad där bekämpningsmedel har använts och 
odlingsområde. 
17ÅF24 : Lokaliserad på baksidan av en byggnad där en ovanjordcistern tidigare ska 
ha varit placerad enligt muntlig uppgift. På baksidan av byggnaden finns tre 
betongplintar på marken som kan ha utgjort bas för en tidigare cistern. Se Bilaga 5. 
Fotodokumentation för bild. 
 
Samlingsprover representerande större yta (från spade/jordspjut) 
17ÅF25-27 : Provtagna inom odlings-/grönyteområde mellan kycklingfarmsbyggnader. 
Dessa prover har tagits som ytliga samlingsprover från tio delprover. Respektive 
samlingsprov är taget inom ett område om cirka 10 000-20 000 kvadratmeter. 
 
 
Samlingsprover representerande större yta (från skruvborr) 
17ÅF28-30 – Provtagna inom odlings-/grönyteområden. 
Dessa prover har tagits som ytliga samlingsprover bestående av tio delprover från 
mellan fem till sex borrpunkter. Varje samlingsprov representerar en yta om cirka 140 
000 kvadratmeter.  
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4.2 Provtagning 

Provtagningen av jord på Selleberga 17:1 genomfördes 2017-06-11 tom 2017-06-14. 
Provpunkternas exakta lägen redovisas i koordinatsatt ritning i Bilaga 1. Sammanlagt 
har 148 jordprover uttagits från olika djup i 24 provtagningspunkter (17ÅF01-17ÅF24) 
med hjälp av en skruvborr monterad på en borrbandvagn tillhandahållen av ÅF 
Infrastructure. I Bilaga 1 redovisas provpunkternas lokalisering och i Bilaga 3 
redovisas borrprotokoll för respektive punkt. Utöver de 24 provtagningspunkterna har 
även ytliga samlingsprover tagits från några större gräs-och åkermarksområden inom 
Selleberga 17:1. Sammanlagt uttogs sex samlingsprov (17ÅF25-17ÅF30) som 
representerar ytlig jord inom dessa gräsyte-och åkerområden.   

Proverna uttagna från skruvborr togs från markytan och nedåt, halvmeter för 
halvmeter (0-0,5 meter, 0,5-1 meter och så vidare). Jordproverna togs som 
samlingsprov direkt från skruvborren. Varje samlingsprov bestod av tio delprover som 
homogeniserades och blandades till ett prov. Samtliga prov togs som dubbelprov som 
lades i tät burk med lock respektive gastät påse. 

Samtliga prover analyserades direkt i fält med en fotojonisationsdetektor (PID). 
Fältanalysen med PID-instrument är en relativanalys som indikerar om lättflyktiga 
kolväten förekommer i jordprover eller inte. Metoden används främst som 
beslutsunderlag i fält.  
 
Av uttagna prover skickades 30 stycken till ackrediterat laboratorium (Eurofins AB) för 
analys. Av de 30 proverna skickades 27 stycken för analys med avseende på metaller 
och 15 av dem även med avseende på oljekolväten (bensen, toluen, etylbensen och 
xylen samt fraktionering av alifatiska och aromatiska kolväten) och PAH (polycykliska 
aromatiska kolväten). Utöver ovan nämnda analyser skickades elva av proverna även 
för analys med avseende på screeninganalys inklusive pesticider.  

Grundvattenrör i PEH-plast installerades i fem av de borrade provtagningspunkterna; 
17ÅF04, 17ÅF10, 17ÅF17, 17ÅF23 och 17ÅF24. 

Grundvattenprov uttogs ur grundvattenrören 2017-06-15. Provtagningen föregicks av 
lodning av grundvattenytan samt omsättning av grundvattnet i rören. Omsättning 
skedde med hjälp av en peristaltisk pump. Omsättningen motsvarade cirka tre 
rörvolymer vatten (på grund av låg tillrinning i 17ÅF04 skedde enbart en mindre 
omsättning av grundvattnet i detta rör). Provtagning utfördes inom ett dygn efter 
omsättningen av rören. Grundvattenproverna skickades till ackrediterat laboratorium, 
där det utfördes en screeninganalys på samtliga prover utom 17ÅF04. 
Screeninganalysen inkluderar bland annat VOC-EPA, PAH, PCB, pesticider, klorfenoler, 
ftalater, klorbensener, kväve och klorinnehållande SVOC, alifater, aromater samt 
metaller. På grund av låg tillrinning i 17ÅF04 kunde enbart en mindre mängd vatten 
skickas för analys från denna punkt. 17ÅF04 analyserades enbart med avseende på 
pesticider. 

Redovisning av installerade grundvattenrör kan ses i Bilaga 3.  

5 Resultat 

5.1 Jord 
Då fastigheten avses att användas för bostadsexploatering har resultaten jämförts 
med Naturvårdsverkets riktvärde för känslig mark (KM), vilka redovisas i 
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Naturvårdsverkets rapport 5976. För att kunna karakterisera massor som kan komma 
att grävas upp och förflyttas från fastigheten har halterna även jämförts med 
Naturvårdsverkets riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM) samt 
Naturvårdsverkets angivna halter för "mindre än ringa risk" (MRR) enligt handbok 
2010:1. 

5.1.1 Metaller 

Avseende metaller påträffades bly, kadmium och zink med halter överstigande 
Naturvårdsverkets riktvärden för KM i tre punkter på fastigheten; 17ÅF02, 17ÅF21 
samt 17ÅF24.  

I flertalet punkter påvisades halter av bly, kadmium och zink överstigande 
Naturvårdsverkets angivna halter för mindre än ringa risk. Även om vissa metallhalter 
överstiger MRR kan halterna utgöra naturliga backgrundshalter i marken. Enligt SGUs 
biogeokemikarta över Bjuv uppgår brakgrundshalterna av bly till mellan 23-43 mg/kg, 
kadmium mellan 3,3-6 mg/kg och zink 62-75 mg/kg. De naturliga bakgrundshalterna 
för bly och kadmium i mark inom Bjuvöverstiger därmed Naturvårdsverkets angivna 
halter för MRR.  

Analysresultaten redovisas sammanställda i Bilaga 2.2 samt i form av analysrapporter 
från det ackrediterade laboratoriet i Bilaga 4.  

5.1.2 Petroleumkolväten  
 
Av de totalt 30 inskickade jordproverna analyserades hälften av dem med avseende på 
alifatiska, aromatiska kolväten samt BTEX. Inga halter av petroleumkolväten 
överstigande Naturvårdsverkets riktvärde för KM kunde påvisas i något av de 
analyserade jordproverna. Lägre halter av alifater påvisades i provpunkt 17ÅF12, 
17ÅF14, 17ÅF15 samt 17ÅF18.  

Analysresultaten redovisas sammanställt i Bilaga 2.2 samt i form av analysrapporter 
från det ackrediterade laboratoriet i Bilaga 3.  

5.1.3 PAH 
 
PAH:er finns framförallt i petroleum, kol och som mjukgörare i däck. Bilavgaser och 
slitage av vägmaterial är en stor källa till PAH:er i stadsmiljöer. PAH:ers hälsoeffekt är 
främst kopplat till en ökad risk att drabbas av cancer. PAH:er är opolära och har en låg 
vattenlöslighet. Vatten-lösligheten minskar med ökad molekylvikt.  
 
Av de totalt 30 inskickade jordproverna analyserades hälften av dem med avseende på 
PAH:er. Halter av PAH-H (PAH med tyngre molekylvikt) överstigande 
Naturvårdsverkets riktvärde för KM påvisades i två av de ytliga jordproverna, i 
provpunkt 17ÅF15 samt 17ÅF18. 17ÅF15 är lokaliserad intill en ovanjordisk cistern för 
spillolja. 17ÅF18 är lokaliserad inom tidigare upplagsområde intill en lagerbyggnad. 
Halterna överstiger riktvärdet med en faktor mellan ett och tre. 

5.1.4 Pesticider 
 
Inom jordbruk används pesticider för att kontrollera ogrästillväxt och angrepp från 
skadeinsekter. På den aktuella fastigheten finns stora arealer av odlad mark där det 
både historiskt och i närtid har använts bekämpningsmedel.  
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Vid den utförda markundersökningen analyserades totalt elva jordprover med 
screening-paket för totalt 350 olika pesticider. I två av de analyserade jordproverna 
påvisades halter av DDD, DDE och DDT överstigande Naturvårdsverkets riktvärde för 
KM. Pesticiderna påvisades i ytliga jordprov från provpunkterna 17ÅF17 samt 17ÅF23. 
17ÅF17 är lokaliserad inom ett odlingsområde. 17ÅF23 är lokaliserad mellan ett 
odlingsområde och en lagerbyggnad där pesticider har lagrats. 
 
Naturvårdsverket har angett ett riktvärde för summa DDT, DDD och DDE i jord. I 
Tabell 2 nedan redovisas de halter av DDT, DDD och DDE som har påvisats i 
analyserade jordprover i jämförelse med Naturvårdsverkets riktvärde.  
 
Tabell 2. Analysresultat för prover analyserade med avseende på pesticider. I tabellen redovisas 
enbart de pesticider som har detekterats i någon halt i jordproverna. Jämförelse görs med 
Naturvårdsverkets riktvärde för känslig markanvändning. Samtliga halter anges i mg/kg. 

Ämne 
Riktvärde 

NV 
17ÅF17 17ÅF23 

DDD, p,p'- - 0,029 0,082 

DDD-o,p - <0,020 0,02 

DDE, p,p'- - 0,15 0,087 

DDT, o,p - <0,020 <0,020 

DDT, o,p'- - <0,010 0,026 

DDT, p,p'- - 0,022 0,13 

Summa DDT, 
DDD, DDE 

0,1 0,226 0,355 

 
Halter av summa DDT, DDD och DDE i de två punkterna överstiger Naturvårdsverkets 
riktvärde med en faktor mellan två och fyra. 

5.2 Grundvatten 
Grundvattenprov uttogs 2017-06-15 i de fem grundvattenrören 17ÅF04, 17ÅF10, 
17ÅF17, 17ÅF23 och 17ÅF24. 
 
Uttagna grundvattenprover skickades till ackrediterat laboratorium för 
screeninganalys. Screeninganalysen inkluderar bland annat VOC-EPA, PAH, PCB, 
pesticider, klorfenoler, ftalater, klorbensener, kväve och klorinnehållande SVOC, 
alifater, aromater samt metaller. På grund av låg tillrinning i 17ÅF04 kunde enbart en 
mindre mängd vatten skickas för analys från denna punkt. 17ÅF04 analyserades 
enbart med avseende på pesticider.  
 
Nedan redovisas analysresultatet för de olika parametrarna. 

5.2.1 Tungmetaller 

Halter av tungmetaller har påvisats i grundvattenproven 17ÅF04 samt 17ÅF07. De 
vägledande riktvärden som har använts för jämförelse med påvisade metallhalter är 
de riktvärden som anges för metallerna arsenik, bly, kadmium och kvicksilver enligt 
SGU-FS Bilaga1.2 För övriga metaller används den klassindelning för grundvatten som 
SGU redovisar i rapporten ”Bedömningsgrunder för grundvatten” (SGU-rapport 

                                                
2 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för 
grundvatten; SGU-FS 2013:2 
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2013:01). Se Tabell 3 för analyserade halter i grundvattenprovet jämfört med SGU:s 
riktvärden/klassindelning. 

Tabell 3. Analysresultat av tungmetaller i grundvattenproven efter analys på ackrediterat 
laboratorium. Samtliga halter anges i mg/L. I tabellen redovisas de riktvärden som anges i SGU-
FS 2013:2 samt de halter i SGU:s rapport ”Bedömningsgrunder för grundvatten” som motsvarar 
klass 1 – Ingen eller obetydlig påverkan, klass 3-måttlig påverkan samt klass 5 – mycket stark 
påverkan. (SGU 2013:01). Färgmarkerade halter överstiger jämförda riktvärden. 

Tungmetaller 
SGU-FS 
2013:2 

SGU 
2013:01 

Kl 1 

SGU 
2013:01 

Kl 3 

SGU 
2013:01 

Kl 5 

17ÅF10 
(2017-06-

15) 

17ÅF17 
(2017-06-

15) 

17ÅF23 
(2017-06-

15) 

17ÅF24 
(2017-06-

15) 

Arsenik As <0,01 - - - <0,0002 0,0011 0,0047 0,00051 

Barium Ba - - - - 0,0086 0,072 0,048 0,042 

Bly Pb <0,01 - - - <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00025 

Kadmium Cd <0,005 - - - <0,00002 <0,00002 0,00011 0,0002 

Kobolt Co - - - - <0,0002 0,0013 0,0035 0,014 

Koppar Cu - <0,02 0,2-1 >2 <0,0002 0,00027 0,0028 0,00032 

Krom Cr - <0,0005 
0,005-
0,01 

>0,005 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 

Kvicksilver Hg <0,001 - - - <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Nickel Ni - <0,0005 
0,002-
0,01 

>0,02 0,00066 0,0035 0,0034 0,022 

Vanadin V - - - - <0,0002 0,00087 0,00058 <0,0002 

Zink Zn - <0,005 0,01-0,1 >1 0,0013 <0,001 0,013 0,0067 

 
I uttagna grundvattenprover har högre halter av nickel påvisats i 17ÅF24, med halter 
överstigande SGUs klass 5 – mycket stark påverkan. Halter av nickel överstigande 
SGUs klass 3 – måttlig påverkan påvisades i 17ÅF17 samt 17ÅF23. I 
grundvattenprovet 17ÅF10 påvisades nickelhalter strax över klassindelningen ”ingen 
eller obetydlig påverkan”. I grundvattenprovet 17ÅF023 påvisades även halter av zink 
överstigande SGU klass 3 – måttlig påverkan. I provet 17ÅF24 påvisades lägre halter 
av zink, strax överstigande klass 1 -ingen eller obetydlig påverkan.  

5.2.2 Petroleumkolväten och PAH:er 

Grundvattenproverna analyserades även med avseende på alifater, aromater, BTEX 
(bensen, toluen, etylbensen och xylen) samt PAH:er. Inga halter av nämnda ämnen 
påträffades överstigande laboratoriets rapporteringsgräns för något av proverna. 

5.2.3 Pesticider 

Samtliga fem uttagna grundvattenprov har analyserats med avseende på pesticider 
(47 stycken). I grundvattenproverna 17ÅF04, 17ÅF10 samt 17ÅF17 har inga halter av 
pesticider detekterats. I de två grundvattenproverna 17ÅF23 samt 17ÅF24 har halter 
av 2,6-diklorbenzamid och diclorprop med nedbrytningsprodukter påvisats.  

I SGU-FS Bilaga1 anges riktvärde för enskilda och summa pesticider i grundvatten. I 
Tabell 4 nedan redovisas påvisade halter av pesticider i 17ÅF23 och 17ÅF24 i 
jämförelse med SGUs riktvärde. 

Tabell 4. Analysresultat för grundvattenproverna 17ÅF23 och 17ÅF24 avseende pesticider. 
Jämförelse görs med de riktvärden som anges i SGU-FS 2013:2 för enskilda och summa halt 
pesticider i grundvattnet. Samtliga halter anges i µg/L. Fetmarkerade halter överstiger jämförda 
riktvärden. 
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Ämne 
SGU-FS 
2013:2 

17ÅF23 17ÅF24 

2,6-Diklorbenzamid 0,1 0,23 - 

Diklorprop 0,1 - 11 

Mekoprop-P (MCPP) 0,1 - 0,19 

MCPA 0,1 - 0,1 

Summa 
bekämpningsmedel, 
inkl. metaboliter. 

0,5 0,23 11,29 

 
Halten av 2,6-Diklorbenzamid i 17ÅF23 överstiger SGUs riktvärde för enskilda 
pesticider. I 17ÅF24 överstiger halterna diklorprop och mekoprop riktvärdet för 
enskilda pesticider i grundvatten och summan av dem även riktvärdet för totalsumma 
pesticider. Världshälsoorganisation (WHO) har upprättat ett riktvärde för diklorprop i 
dricksvatten, detta riktvärde uppgår till 100 mikrogram per liter, vilket är mycket 
högre än de detekterade halterna diklorprop i grundvattnet på Selleberga 17:1.  

5.2.4 Övriga analyserade parametrar 

Samtliga grundvattenprov (utom 17ÅF04) analyserades även med avseende på VOC-
EPA (flyktiga organiska ämnen), PCB, klorfenoler, ftalater, klorbensener, kväve och 
klorinnehållande SVOC (halvflyktiga organiska ämnen). Inga av nämnda parametrar 
kunde detekteras i något av de analyserade grundvattenproverna. 

6 Förenklad riskbedömning 

Då den aktuella fastigheten planeras att nyttjas för bostadsändamål görs bedömningen 
att tillämpbara riktvärden för jord bör vara Naturvårdsverkets riktvärden för känslig 
markanvändning.  

Förorening i de ytliga jordlagren har påvisats i form av halter av metaller (bly, 
kadmium och zink), PAH:er och bekämpningsmedel (DDD, DDE och DDT) överstigande 
Naturvårdsverkets riktvärde för KM.  

Då fastigheten planeras att användas för bostadsbebyggelse med trädgårdsytor där 
odling kan förekomma finns det en risk att vuxna och barn kan komma i kontakt med 
föroreningen både genom direkt hudkontakt med den förorenade jorden, inandning av 
förorenade dammpartiklar, intag av förorenad jord och intag av bär och växter som 
har odlats i den förorenade jorden och som kan ha tagit upp delar av föroreningen i 
växtdelen.  

Föroreningen i respektive punkt är inte avgränsad i horisontalled och då enbart ytliga 
prover har analyserats, inte heller i vertikalled, det är dock troligt att merparten av 
den påvisade föroreningen inte förekommer på större djup än 0,5 meter under 
markytan. 

I uttagna grundvattenprov har förorening i form av högre halter av nickel och zink 
påvisats i tre av proverna. I två av grundvattenproverna har även bekämpningsmedel i 
form av 2,6-diklorbenzamid, diklorprop och mekoprop påvisats överstigande 
Naturvårdsverkets riktvärde för enskilda och summerade halter av bekämpningsmedel. 
Samtliga grundvattenprov med påverkan från metaller och/eller bekämpningsmedel är 
uttagna inom den centrala/södra delen av Selleberga 17:1. Grundvattnets bedömda 
strömningsriktning är åt norr/nordväst. Inga högre halter av metaller eller detekterade 
halter av bekämpningsmedel har kunnat ses i grundvattenrören 17ÅF10 eller 17ÅF04 



 
 

RAPPORT  

 

Datum: 2017-07-05   Sida 15 (15) 

(enbart analyserad med avseende på pesticider) som båda är lokaliserade 
norr/nordväst om de punkter där förorening överstigande jämförbara riktvärden har 
påvisats i grundvattnet. Förutsatt att grundvattnet inte är planerat att användas för 
dricksvatten eller bevattning inom eventuellt kommande bostadsområde bedöms inte 
föroreningarna i grundvattnet hindra en bostadsexploatering inom Selleberga 17:1. 

Då den aktuella fastigheten är en mycket stor fastighet (157 hektar) har det inte 
rymts inom detta uppdrag att undersöka alla delar av fastigheten. Det finns därför 
områden (främst åkermark) som inte har undersökts och där förorening kan 
förekomma. 

7 Rekommendationer och åtgärder 

På fastigheten Selleberga 17:1 har det i sju punkter på fastigheten påvisats förorening 
i jord överstigande Naturvårdsverkets riktvärde för KM. I samband med 
bostadsexploatering bör risken för negativa hälsoeffekter från dessa förorenade 
jordmassor begränsas antingen genom schaktsanering eller annan lämplig metod som 
hindrar att människor riskerar att komma i kontakt med föroreningen. 

Behöver grundvattenuttag ske inom fastigheten för att exempelvis avsänka 
grundvattenyta i samband med exploatering bör metall- och pesticidanalys utföras på 
det uppumpade vattnet för att kontrollera halter och vid behov vidta åtgärder innan 
vattnet förs vidare till exempelvis ledningsnätet.   

Ska schaktmassor inom de påvisat förorenade områdena schaktas bort måste en 
anmälan om avhjälpande åtgärder göras till Miljökontoret enligt 28 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

 

Sändlista: 

Bjuvs kommun      1 ex 
ÅF Infrastructure AB     1 ex + original 
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Sammanställning av analyserade jordprover avseende olja- och PAH:er Bilaga 2.2
Projnr 738173

Alifater Alifater Alifater Alifater Alifater Alifater Aro mater Aromater Aromater Oljetyp
>C5-C8 >C8-C10 >C10-C12 >C12-C16 >C5-C16 >C16-C35 >C8-C10 >C10-C16 >C16-C35

0,6 2 0,5
25 25 100 100 100 100 10 3 10 0,012 10 10 10 3 3,5 1

150 120 500 500 500 1000 50 15 30 0,04 40 50 50 15 20 10

Provpunkt Djup VOC

17ÅF01 0-0,5 0 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11 Utgår

17ÅF03 0-0,5 0 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11 Utgår

17ÅF04 0-0,5 0 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 0,18 Utgår

17ÅF05 0-0,5 0 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 0,15 0,15 Utgår

17ÅF09 0-0,5 0 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11 Utgår

17ÅF11 0-0,5 0 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11 Utgår

17ÅF12 0-0,5 0 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 39 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 0,12 Utgår

17ÅF13 0-0,5 0 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11 Utgår

17ÅF14 0-0,5 0 <5,0 <3,0 <5,0 25 32 55 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11
Lätt smörjolja, restolja, 
ospec.

17ÅF15 0-0,5 0 <5,0 <3,0 <8,5 <8,5 <13 58 <4,0 <1,8 <0,85 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,086 0,47 1,1 Motorolja

17ÅF16 0-0,5 0 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11 Utgår

17ÅF18 0-0,5 0 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 13 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 1,3 1,5 Utgår

17ÅF19 0-0,5 0 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11 Utgår

17ÅF22 0-0,5 0 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 0,2 0,3 Utgår

17ÅF24 0-0,5 0 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11 Utgår

*VOC: (Volatile Organic Compounds); fältanalys utförd med PID-instrument. Mätningen är relativ och syftar främst till att ligga till grund för vidare undersökningar samt beslut om vilka prover som det behövs ackrediterad analys på.

=halter som överskrider Naturvårdsverkets (NVs) generella riktvärden för känslig markanv. = halter som överskrider NVs generella riktvärden för mindre känslig markanvändning.

=nivåer för halter som utgör mindre än ringa risk enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1 Återvinning av avfall inom anläggningsarbeten.

PAH       
H

Etyl-
bensen

XylenBensen                             PAH     
M

Toluen
Analyserade parametrar, olja 

Riktvärde för MKM

PAH     
L

Mindre än ringa risk (MRR)
Riktvärde för KM



Sammanställning av analyserade jordprov avseende me taller, EDD Bjuv Bilaga 2.2
Projektnummer: 738173

Arsenik Barium Bly Kadmium Kobolt Koppar Krom Kvicksilver N ickel Vanadin Zink

10 - 20 0,2 - 40 40 0,1 35 - 120

10 200 50 0,5 15 80 80 0,25 40 100 250

25 300 400 15 35 200 150 2,5 120 200 500

Provpunkt Djup (m)

17ÅF01 0-0,5 <1,9 14 6,1 <0,20 3,4 7,3 4,5 <0,010 4,7 12 42

17ÅF02 0-0,5 5,5 82 57 0,23 6,7 22 32 0,023 17 44 89

17ÅF03 0-0,5 3,6 50 15 0,22 5,5 13 14 0,015 8,6 25 110

17ÅF04 0-0,5 3,3 99 13 <0,20 4,5 11 16 0,089 11 40 62

17ÅF05 0-0,5 3,9 96 17 <0,20 14 15 34 0,084 20 59 73

17ÅF06 0-0,5 <2,1 50 8 <0,20 3,9 8,5 8,4 0,016 4,9 15 54

17ÅF07 0-0,5 2,8 49 13 0,24 4,2 11 10 0,019 6,7 18 56

17ÅF08 0-0,5 <2,0 27 5,9 <0,20 4,1 7,5 5,7 <0,010 5,7 14 38

17ÅF09 0-0,5 5,7 81 22 <0,20 12 17 33 0,024 21 43 76

17ÅF10 1-1,5 6,3 81 19 <0,20 6,1 11 35 0,027 16,0 47 68

17ÅF11 3,5-4 <2,0 100 8,8 <0,20 8,6 18 8,9 <0,010 9,7 33 61

17ÅF12 0-0,5 <2,0 26 8,6 <0,20 5 9,5 9,6 <0,010 8,2 30 53

17ÅF13 0,5-1 <1,9 26 11 <0,20 5,2 18 15 <0,010 11 17 59

17ÅF14 1-1,5 4 48 15 <0,20 7,7 9,2 18 0,041 12 31 47

17ÅF15 0-0,5 2,6 36 28 0,36 5,8 16 11 <0,010 12 36 120

17ÅF16 0-0,5 3 41 15 <0,20 5,3 8,6 13 0,035 9,4 25 63

17ÅF17 2,5-3 4,3 73 19 0,22 11 10 19 0,04 10 36 66

17ÅF18 0-0,5 3,5 72 31 0,24 9 21 20 0,036 13 38 92

17ÅF19 3-3,5 <2,0 24 9,2 <0,20 5,5 11 5,9 <0,010 6,7 18 57

17ÅF20 0-0,5 <1,9 22 10 <0,20 4,4 9 7 <0,010 5,8 14 41

17ÅF21 1,5-2 4,7 84 130 1,7 8,5 22 19 0,038 14 40 450

17ÅF22 0-0,5 5,1 100 23 0,3 7,5 18 25 0,058 15 37 100

17ÅF23 1,5-2 2,9 49 17 <0,20 8,6 17,0 18 0,042 15 33 82

17ÅF24 0-0,5 2,5 41 54 0,45 3,7 8,5 10 <0,010 4,6 15 120

17ÅF25 0-0,2 5,9 75 21 0,27 9,6 14 33 0,025 20 44 86

17ÅF26 0-0,2 5,6 75 26 0,34 8,6 20 31 0,032 22 67 140

17ÅF27 0-0,2 6 70 21 0,21 9,1 14 30 0,026 17 43 77

= halter som överskrider Naturvårdsv. (NV)s generella riktv. för känslig markanv. = halter som överskrider NVs generella riktv. för mindre känslig markanv.

=nivåer för halter som utgör mindre än ringa risk enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1 Återvinning av avfall inom anläggningsarbeten.

Analyserad parameter 

Riktvärde för MKM (mg/kgTS)

Riktvärde för KM (mg/kgTS)

Mindre än ringa risk (MRR)



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.0.2 (ALFA) ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,7

0,7 3,0

0,0

0,0 . .

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

Anmärkning Tjälf.  klass

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Befintlig

72 mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

738173 Bjuv 17ÅF01

DJ Bandvagn-CGeotech 504DD BV10425

2017-06-12

Le

- F/Sa/

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1

-

1,0m inget vatten

Prov nr Mtrl.   Typ

Ja, se separat protokoll 

Ps K Annat: 

A B C 

Statisk  Dynamisk Rotation 

Skr Sp 

Ja, se separat protokoll 

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss 

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

ÅF Infrastructure AB



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.0.2 (ALFA) ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,3

0,3 3,0

0,0

0,0 . .

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

Anmärkning Tjälf.  klass

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Befintlig

72 mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

738173 Bjuv 17ÅF02

DJ Bandvagn-CGeotech 504DD BV10425

2017-06-12

Le

- F/Mu,Sa/

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1

-

1,0m inget vatten

Prov nr Mtrl.   Typ

Ja, se separat protokoll 

Ps K Annat: 

A B C 

Statisk  Dynamisk Rotation 

Skr Sp 

Ja, se separat protokoll 

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss 

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

ÅF Infrastructure AB



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.0.2 (ALFA) ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,5

0,5 3,5

3,5 5,0

5,0 8,0 . .

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

Anmärkning Tjälf.  klass

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Befintlig

72 mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

738173 Bjuv 17ÅF03

DJ Bandvagn-CGeotech 504DD BV10425

2017-06-12

Le

LeMn

- F/Mu,Sa,Le/

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1

-

SaMn

1,0m inget vatten

Prov nr Mtrl.   Typ

Ja, se separat protokoll 

Ps K Annat: 

A B C 

Statisk  Dynamisk Rotation 

Skr Sp 

Ja, se separat protokoll 

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss 

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

ÅF Infrastructure AB



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.0.2 (ALFA) ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,4

0,4 6,0

6,0 6,3

0,0 . .

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

Anmärkning Tjälf.  klass

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Befintlig

72 mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

738173 Bjuv 17ÅF04

DJ Bandvagn-CGeotech 504DD BV10425

2017-06-12

Le

Sa

- F/Mu,aska/

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1

-

1,0m inget vatten

Prov nr Mtrl.   Typ

Ja, se separat protokoll 

Ps K Annat: 

A B C 

Statisk  Dynamisk Rotation 

Skr Sp 

Ja, se separat protokoll 

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss 

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

ÅF Infrastructure AB



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.0.2 (ALFA) ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,3

0,3 3,0

0,0

0,0 . .

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

Anmärkning Tjälf.  klass

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Befintlig

72 mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

738173 Bjuv 17ÅF05

DJ Bandvagn-CGeotech 504DD BV10425

2017-06-12

Le

- F/Sa,aska/

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1

-

1,0m inget vatten

Prov nr Mtrl.   Typ

Ja, se separat protokoll 

Ps K Annat: 

A B C 

Statisk  Dynamisk Rotation 

Skr Sp 

Ja, se separat protokoll 

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss 

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

ÅF Infrastructure AB



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.0.2 (ALFA) ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,3

0,3 0,5

0,5 2,0

2,0 3,0 . .

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

Saf

1,0m inget vatten

Prov nr Mtrl.   Typ

F/Mu,Sa/

Sa

- F/Mu/

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1

-

738173 Bjuv 17ÅF06

DJ Bandvagn-CGeotech 504DD BV10425

2017-06-13

Befintlig

72 mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

Anmärkning Tjälf.  klass

Ja, se separat protokoll 

Ps K Annat: 

A B C 

Statisk  Dynamisk Rotation 

Skr Sp 

Ja, se separat protokoll 

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss 

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

ÅF Infrastructure AB



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.0.2 (ALFA) ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,4

0,4 3,0

0,0

0,0 . .

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

1,0m inget vatten

Prov nr Mtrl.   Typ

Saf

- saMu

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1

-

738173 Bjuv 17ÅF07

DJ Bandvagn-CGeotech 504DD BV10425

2017-06-13

Befintlig

72 mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

Anmärkning Tjälf.  klass

Ja, se separat protokoll 

Ps K Annat: 

A B C 

Statisk  Dynamisk Rotation 

Skr Sp 

Ja, se separat protokoll 

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss 

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

ÅF Infrastructure AB



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.0.2 (ALFA) ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,1

0,1 0,8

0,8 1,4

1,4 2,0 . .

2,0 3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

leSaMn

1,0m

saLeMn

inget vatten

Prov nr Mtrl.   Typ

grSa

LeMn

- F/asfalt/

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1

-

738173 Bjuv 17ÅF08

DJ Bandvagn-CGeotech 504DD BV10425

2017-06-13

Befintlig

72 mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

Anmärkning Tjälf.  klass

Ja, se separat protokoll 

Ps K Annat: 

A B C 

Statisk  Dynamisk Rotation 

Skr Sp 

Ja, se separat protokoll 

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss 

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

ÅF Infrastructure AB



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.0.2 (ALFA) ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,3

0,3 1,5

1,5 3,0

0,0 . .

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

1,0m inget vatten

Prov nr Mtrl.   Typ

LeMn

grSaMn

- Mu

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1

-

738173 Bjuv 17ÅF09

DJ Bandvagn-CGeotech 504DD BV10425

2017-06-13

Befintlig

72 mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

Anmärkning Tjälf.  klass

Ja, se separat protokoll 

Ps K Annat: 

A B C 

Statisk  Dynamisk Rotation 

Skr Sp 

Ja, se separat protokoll 

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss 

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

ÅF Infrastructure AB



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.0.2 (ALFA) ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,4

0,4 1,4

1,4 2,0

2,0 3,6 . .

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

LeMn

1,0m 1,6

Prov nr Mtrl.   Typ

LeMn

SaMn

- Mu

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1

-

738173 Bjuv 17ÅF10

DJ Bandvagn-CGeotech 504DD BV10425

2017-06-13

Befintlig

72 mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

Anmärkning Tjälf.  klass

Ja, se separat protokoll 

Ps K Annat: 

A B C 

Statisk  Dynamisk Rotation 

Skr Sp 

Ja, se separat protokoll 

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss 

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

ÅF Infrastructure AB



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.0.2 (ALFA) ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,1

0,1 0,7

0,7 3,0

0,0 . .

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

1,0m inget vatten

Prov nr Mtrl.   Typ

F/grSa/

LeMn

- F/asfalt/

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1

-

738173 Bjuv 17ÅF11

DJ Bandvagn-CGeotech 504DD BV10425

2017-06-13

Befintlig

72 mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

Anmärkning Tjälf.  klass

Ja, se separat protokoll 

Ps K Annat: 

A B C 

Statisk  Dynamisk Rotation 

Skr Sp 

Ja, se separat protokoll 

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss 

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

ÅF Infrastructure AB



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.0.2 (ALFA) ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,4

0,4 1,0

1,0 2,0

2,0 3,0 . .

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

leSaMn

1,0m inget vatten

Prov nr Mtrl.   Typ

F/LeMn/

LeMn

- F/grSa/

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1

-

738173 Bjuv 17ÅF12

DJ Bandvagn-CGeotech 504DD BV10425

2017-06-13

Befintlig

72 mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

Anmärkning Tjälf.  klass

Ja, se separat protokoll 

Ps K Annat: 

A B C 

Statisk  Dynamisk Rotation 

Skr Sp 

Ja, se separat protokoll 

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss 

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

ÅF Infrastructure AB



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.0.2 (ALFA) ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

Protokoll

Start Stopp

0,0 1,0

1,0 1,5

1,5 3,0

0,0 . .

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

1,0m inget vatten

Prov nr Mtrl.   Typ

grSa

Sa

- F/grSa/

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1

-

738173 Bjuv 17ÅF13

DJ Bandvagn-CGeotech 504DD BV10425

2017-06-13

Befintlig

72 mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

Anmärkning Tjälf.  klass

Ja, se separat protokoll 

Ps K Annat: 

A B C 

Statisk  Dynamisk Rotation 

Skr Sp 

Ja, se separat protokoll 

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss 

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

ÅF Infrastructure AB



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.0.2 (ALFA) ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,3

0,3 0,9

0,9 3,0

0,0 . .

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

1,0m inget vatten

Prov nr Mtrl.   Typ

F/LeMn/

LeMn

- F/makadam,LeMn,aska/

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1

-

738173 Bjuv 17ÅF14

DJ Bandvagn-CGeotech 504DD BV10425

2017-06-13

Befintlig

72 mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

Anmärkning Tjälf.  klass

Ja, se separat protokoll 

Ps K Annat: 

A B C 

Statisk  Dynamisk Rotation 

Skr Sp 

Ja, se separat protokoll 

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss 

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

ÅF Infrastructure AB



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.0.2 (ALFA) ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,7

0,7 1,0

1,0 2,0

0,0 . .

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

1,0m

stopp = 2,0 m

inget vatten

Prov nr Mtrl.   Typ

LeMn

SaMn

- F/grSa/

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1

-

738173 Bjuv 17ÅF15

DJ Bandvagn-CGeotech 504DD BV10425

2017-06-13

Befintlig

72 mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

Anmärkning Tjälf.  klass

Ja, se separat protokoll 

Ps K Annat: 

A B C 

Statisk  Dynamisk Rotation 

Skr Sp 

Ja, se separat protokoll 

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss 

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

ÅF Infrastructure AB



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.0.2 (ALFA) ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,3

0,3 0,9

0,9 1,2

1,2 3,0 . .

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

Anmärkning Tjälf.  klass

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Befintlig

72 mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

738173 Bjuv 17ÅF16

DJ Bandvagn-CGeotech 504DD BV10425

2017-06-14

F/LeMn/

LeMn

- F/Mu/

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1

-

SaMn

1,0m inget vatten

Prov nr Mtrl.   Typ

Ja, se separat protokoll 

Ps K Annat: 

A B C 

Statisk  Dynamisk Rotation 

Skr Sp 

Ja, se separat protokoll 

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss 

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

ÅF Infrastructure AB



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.0.2 (ALFA) ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,3

0,3 0,8

0,8 5,4

5,4 5,7 . .

5,7 7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

SaSt

1,0m

Sle

Prov nr Mtrl.   Typ

F/LeMn/

LeMn

- F/Mu/

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1

-

738173 Bjuv 17ÅF17

DJ Bandvagn-CGeotech 504DD BV10425

2017-06-14

Befintlig

72 mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

Anmärkning Tjälf.  klass

Ja, se separat protokoll 

Ps K Annat: 

A B C 

Statisk  Dynamisk Rotation 

Skr Sp 

Ja, se separat protokoll 

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss 

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

ÅF Infrastructure AB



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.0.2 (ALFA) ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,1

0,1 0,3

0,3 0,5

0,5 3,0 . .

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

LeMn

1,0m inget vatten

Prov nr Mtrl.   Typ

F/grSa/

F/LeMn/

- F/asfalt/

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1

-

738173 Bjuv 17ÅF18

DJ Bandvagn-CGeotech 504DD BV10425

2017-06-14

Befintlig

72 mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

Anmärkning Tjälf.  klass

Ja, se separat protokoll 

Ps K Annat: 

A B C 

Statisk  Dynamisk Rotation 

Skr Sp 

Ja, se separat protokoll 

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss 

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

ÅF Infrastructure AB



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.0.2 (ALFA) ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,1

0,1 0,4

0,4 1,0

1,0 1,4 . .

1,4 1,8

1,8 2,2

2,2 2,4

2,4 2,8

2,8 3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

F/Sa/

1,0m

LeMn

1,5

Prov nr Mtrl.   Typ

F/grSa/

F/LeMn/

- F/asfalt/

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1

-

738173 Bjuv 17ÅF19

DJ Bandvagn-CGeotech 504DD BV10425

2017-06-14

Befintlig

72 mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

Anmärkning Tjälf.  klass

Kol

Sle

SaMn

Sle

Ja, se separat protokoll 

Ps K Annat: 

A B C 

Statisk  Dynamisk Rotation 

Skr Sp 

Ja, se separat protokoll 

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss 

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

ÅF Infrastructure AB



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.0.2 (ALFA) ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,8

0,8 2,0

2,0 3,0

0,0 . .

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

1,0m

Prov nr Mtrl.   Typ

LeMn

SaMn

- F/grSa/

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1

-

738173 Bjuv 17ÅF20

DJ Bandvagn-CGeotech 504DD BV10425

2017-06-14

Befintlig

72 mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

Anmärkning Tjälf.  klass

Ja, se separat protokoll 

Ps K Annat: 

A B C 

Statisk  Dynamisk Rotation 

Skr Sp 

Ja, se separat protokoll 

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss 

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

ÅF Infrastructure AB



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.0.2 (ALFA) ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,3

0,3 0,8

0,8 1,4

1,4 2,0 . .

2,0 3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

SaMn

1,0m

saLeMn

inget vatten

Prov nr Mtrl.   Typ

F/Mu,Sa/

LeMn

- F/Mu/

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1

-

738173 Bjuv 17ÅF21

DJ Bandvagn-CGeotech 504DD BV10425

2017-06-14

Befintlig

72 mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

Anmärkning Tjälf.  klass

Ja, se separat protokoll 

Ps K Annat: 

A B C 

Statisk  Dynamisk Rotation 

Skr Sp 

Ja, se separat protokoll 

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss 

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

ÅF Infrastructure AB



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.0.2 (ALFA) ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,3

0,3 0,9

0,9 6,3

6,3 8,0 . .

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

Anmärkning Tjälf.  klass

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Befintlig

72 mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

738173 Bjuv 17ÅF22

DJ Bandvagn-CGeotech 504DD BV10425

2017-06-15

F/LeMn,tegel/

LeMn

- F/Mu/

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1

-

Sa

1,0m inget vatten

Prov nr Mtrl.   Typ

Ja, se separat protokoll 

Ps K Annat: 

A B C 

Statisk  Dynamisk Rotation 

Skr Sp 

Ja, se separat protokoll 

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss 

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

ÅF Infrastructure AB



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.0.2 (ALFA) ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,3

0,3 1,0

1,0 1,5

1,5 4,0 . .

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

Anmärkning Tjälf.  klass

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Befintlig

72 mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

738173 Bjuv 17ÅF23

DJ Bandvagn-CGeotech 504DD BV10425

2017-06-15

F/Sa,Mu/

saLeMn

- F/Mu/

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1

-

Sa

1,0m

Prov nr Mtrl.   Typ

Ja, se separat protokoll 

Ps K Annat: 

A B C 

Statisk  Dynamisk Rotation 

Skr Sp 

Ja, se separat protokoll 

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss 

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

ÅF Infrastructure AB



Provtagningsprotokoll

Störd provtagning
Ver. 1.0.2 (ALFA) ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Positionering Datum

Sekt Sida Z

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (m) Foderrör (ф) Återfyllning (mtrl) Neddrivning

Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (ф) Djup Vattenyta i Borrhål (m u my)

Förborrning (m) Typ av provtagare Stoppkod

Protokoll

Start Stopp

0,0 0,3

0,3 1,0

1,0 1,5

1,5 3,6 . .

3,6 4,0

4,0 5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt

Anmärkning Tjälf.  klass

Saf

-

GV-rör eller Pp installerad:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Befintlig

72 mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

738173 Bjuv 17ÅF24

DJ Bandvagn-CGeotech 504DD BV10425

2017-06-15

F/Sa,Mu,tegel/

Saf

- F/grSa/

Djup (m u my)

-
Fältklassificering av jordart enligt 

SS-EN ISO 14688-1

-

siSaf

1,0m

Saf

Prov nr Mtrl.   Typ

Ja, se separat protokoll 

Ps K Annat: 

A B C 

Statisk  Dynamisk Rotation 

Skr Sp 

Ja, se separat protokoll 

Mäts i annan ordning Se separat plan Se skiss 

Provtagning utförd enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

ÅF Infrastructure AB



Protokoll för grundvattenrör Bilaga nr.

Borrigg 504D Avvägd my (Z2) Lock wq Rör dia 50 mm

Utrustning Nivå rök (Z1) Låst wdq Material plast

Rör Benämning Nivå spets (Z3) Dexel wq FilterLängd 4,1 m

Avvägd rök (Z1) Filter typ slitz

Datum Avläsning      m   
W1

Grundvattennivå         
m    WZ

Anmärkning Sign

13-jun 5,45 m

15-jun 4,43 m

Datum Utfört av

Tid W1 Tid W1

1min

2min

4min

8min

A= 6,1 m Total längd

B= 0,4 m Rök över my

C= Rök under my

Skiss

Grön ruta fylls i i fält.

Röd ruta innehåller formler, skall ej röras.

Mörkgrön ruta, avvägd höjd. Prioriteras.

Spolning

Förlängning

738173

2017-06-12DJ

Urtappning

Kapning

3

Funktionskontroll Åtgärd
Uppfyllning

UPPDRAG UPPDRAGSNR.

BORRHÅL DATUM

17ÅF04

Bjuv EDD

INSTALLERAT AV

WZ

W1

A

B

C

+Z3

+Z1

+Z1

+Z2

GW_RÖR_17AF04, GW rör



Protokoll för grundvattenrör Bilaga nr.

Borrigg 504D Avvägd my (Z2) Lock wq Rör dia 50 mm

Utrustning Nivå rök (Z1) Låst wdq Material plast

Rör Benämning Nivå spets (Z3) Dexel wq FilterLängd 3,1 m

Avvägd rök (Z1) Filter typ slitz

Datum Avläsning      m   
W1

Grundvattennivå         
m    WZ

Anmärkning Sign

15-jun 2,62

Datum Utfört av

Tid W1 Tid W1

1min

2min

4min

8min

A= 4,1 m Total längd

B= 0,4 m Rök över my

C= Rök under my

Skiss

Grön ruta fylls i i fält.

Röd ruta innehåller formler, skall ej röras.

Mörkgrön ruta, avvägd höjd. Prioriteras.

DJ

Urtappning

Kapning

3

Funktionskontroll Åtgärd
Uppfyllning

UPPDRAG UPPDRAGSNR.

BORRHÅL DATUM

17ÅF10

Bjuv EDD

INSTALLERAT AV

Spolning

Förlängning

738173

2017-06-13

WZ

W1

A

B

C

+Z3

+Z1

+Z1

+Z2

GW_RÖR_17AF10, GW rör



Protokoll för grundvattenrör Bilaga nr.

Borrigg 504D Avvägd my (Z2) Lock wq Rör dia 50 mm

Utrustning Nivå rök (Z1) Låst wdq Material plast

Rör Benämning Nivå spets (Z3) Dexel wq FilterLängd 5,1 m

Avvägd rök (Z1) Filter typ slitz

Datum Avläsning      m   
W1

Grundvattennivå         
m    WZ

Anmärkning Sign

14-jun 4,87 m

15-jun 3,23 m

Datum Utfört av

Tid W1 Tid W1

1min

2min

4min

8min

A= 7,1 m Total längd

B= 0,7 m Rök över my

C= Rök under my

Skiss

Grön ruta fylls i i fält.

Röd ruta innehåller formler, skall ej röras.

Mörkgrön ruta, avvägd höjd. Prioriteras.

Spolning

Förlängning

738173

2017-06-14DJ

Urtappning

Kapning

3

Funktionskontroll Åtgärd
Uppfyllning

UPPDRAG UPPDRAGSNR.

BORRHÅL DATUM

17ÅF17

Bjuv EDD

INSTALLERAT AV

WZ

W1

A

B

C

+Z3

+Z1

+Z1

+Z2

GW_RÖR_17AF17, GW rör



Protokoll för grundvattenrör Bilaga nr.

Borrigg 504D Avvägd my (Z2) Lock wq Rör dia 50 mm

Utrustning Nivå rök (Z1) Låst wdq Material plast

Rör Benämning Nivå spets (Z3) Dexel wq FilterLängd 3,1 m

Avvägd rök (Z1) Filter typ slitz

Datum Avläsning      m   
W1

Grundvattennivå         
m    WZ

Anmärkning Sign

15-jun 2,41

Datum Utfört av

Tid W1 Tid W1

1min

2min

4min

8min

A= 4,1 m Total längd

B= 0,5 m Rök över my

C= Rök under my

Skiss

Grön ruta fylls i i fält.

Röd ruta innehåller formler, skall ej röras.

Mörkgrön ruta, avvägd höjd. Prioriteras.

Spolning

Förlängning

738173

2017-06-13DJ

Urtappning

Kapning

3

Funktionskontroll Åtgärd
Uppfyllning

UPPDRAG UPPDRAGSNR.

BORRHÅL DATUM

17ÅF23

Bjuv EDD

INSTALLERAT AV

WZ

W1

A

B

C

+Z3

+Z1

+Z1

+Z2

GW_RÖR_17AF22, GW rör



Protokoll för grundvattenrör Bilaga nr.

Borrigg 504D Avvägd my (Z2) Lock wq Rör dia 50 mm

Utrustning Nivå rök (Z1) Låst wdq Material plast

Rör Benämning Nivå spets (Z3) Dexel wq FilterLängd 3,1 m

Avvägd rök (Z1) Filter typ slitz

Datum Avläsning      m   
W1

Grundvattennivå         
m    WZ

Anmärkning Sign

15-jun 2,39 m

Datum Utfört av

Tid W1 Tid W1

1min

2min

4min

8min

A= 5,1 m Total längd

B= 0,4 m Rök över my

C= Rök under my

Skiss

Grön ruta fylls i i fält.

Röd ruta innehåller formler, skall ej röras.

Mörkgrön ruta, avvägd höjd. Prioriteras.

DJ

Urtappning

Kapning

3

Funktionskontroll Åtgärd
Uppfyllning

UPPDRAG UPPDRAGSNR.

BORRHÅL DATUM

17ÅF22

Bjuv EDD

INSTALLERAT AV

Spolning

Förlängning

738173

2017-06-15

WZ

W1

A

B

C

+Z3

+Z1

+Z1

+Z2

GW_RÖR_17AF24, GW rör



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-109223-01

EUSELI2-00438477
Í%R%^Â!=HH7Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

738173

ÅF-Infrastructure AB

Sigrid von Seth

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2017-06140195Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,5

Sigrid von Seth

2017-06-12

Provet ankom:

JordMatris:

2017-06-14

Utskriftsdatum: 2017-06-16

Provmärkning: 738173 17ÅF01

Provtagningsplats: 738173

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



AR-17-SL-109223-01

Í%R%^Â!=HH7Î

EUSELI2-00438477

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts14Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts6.1Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.4Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts7.3Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.5Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.7Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts12Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts42Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-113173-01

EUSELI2-00439956
Í%R%^Â!=yBTÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

738173

ÅF-Infrastructure AB

Sigrid von Seth

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2017-06190075Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,5

Sigrid von Seth

2017-06-15

Provet ankom:

JordMatris:

2017-06-16

Utskriftsdatum: 2017-06-21

Provmärkning: 738173 17ÅF 2

Provtagningsplats: 738173

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%78.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts5.5Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts82Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts57Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.23Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts6.7Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts22Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts32Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.023Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts17Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts44Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts89Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-109224-01

EUSELI2-00438477
Í%R%^Â!=HI@Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

738173

ÅF-Infrastructure AB

Sigrid von Seth

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2017-06140196Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,5

Sigrid von Seth

2017-06-12

Provet ankom:

JordMatris:

2017-06-14

Utskriftsdatum: 2017-06-16

Provmärkning: 738173 17ÅF03

Provtagningsplats: 738173

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



AR-17-SL-109224-01

Í%R%^Â!=HI@Î

EUSELI2-00438477

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.6Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts50Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts15Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.22Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.5Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts13Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts14Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.015Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts8.6Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts25Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts110Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-109895-01

EUSELI2-00438477
Í%R%^Â!=Q%yÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

738173

ÅF-Infrastructure AB

Sigrid von Seth

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2017-06140197Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,5

Sigrid von Seth

2017-06-12

Provet ankom:

JordMatris:

2017-06-14

Utskriftsdatum: 2017-06-19

Provmärkning: 738173 17ÅF04

Provtagningsplats: 738173

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.073Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



AR-17-SL-109895-01

Í%R%^Â!=Q%yÎ

EUSELI2-00438477

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.032Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.18Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.15Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.15Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.30Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.3Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts99Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts13Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.5Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts11Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts16Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.089Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts40Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts62Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson

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-003v43



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-109225-01

EUSELI2-00438477
Í%R%^Â!=HJIÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

738173

ÅF-Infrastructure AB

Sigrid von Seth

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2017-06140198Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,5

Sigrid von Seth

2017-06-12

Provet ankom:

JordMatris:

2017-06-14

Utskriftsdatum: 2017-06-16

Provmärkning: 738173 17ÅF05

Provtagningsplats: 738173

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%79.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.061Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



AR-17-SL-109225-01

Í%R%^Â!=HJIÎ

EUSELI2-00438477

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.047Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.035Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.040Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.15Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.15Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.14Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.21Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.35Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.9Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts96Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts17Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts14Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts15Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts34Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.084Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts20Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts59Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts73Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-113750-01

EUSELI2-00439630
Í%R%^Â!=ÄAÇÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

738173

ÅF-Infrastructure AB

Sigrid von Seth

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2017-06160333Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,5

Sigrid von Seth

2017-06-14

Provet ankom:

JordMatris:

2017-06-15

Utskriftsdatum: 2017-06-22

Provmärkning: 738173 17ÅF06

Provtagningsplats: 738173

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.8Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts50Barium Ba b)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts8.0Bly Pb b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.9Kobolt Co b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.5Koppar Cu b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.4Krom Cr b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.016Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.9Nickel Ni b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts15Vanadin V b)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts54Zink Zn b)SS028311 / ICP-AES25%

mg/kg Ts<0.057Abamectin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Acefate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Acetamiprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Acibenzolar-S-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Aclonifen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057Acrinathrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Aldicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Aldicarb sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Aldicarb sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Aldrin b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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<0.023 halt

mg/kg Ts<0.012Aminocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.23Anilazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Aspon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Atrazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Atrazine-desethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Atrazine-desisopropyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057Azinphos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057Azinphos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Azoxystrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Benalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Bendiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.57Bentazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057Bifenthrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.35Binapacryl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Biphenyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Bitertanol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Boscalid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057Bromophos (methyl) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057Bromophos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Bromopropylate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Bupirimate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Buprofezin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Butocarboxim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Butocarboxim-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Butoxycarboxim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Butralin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Cadusafos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Captafol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057Captan b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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halt

mg/kg Ts<0.012Carbaryl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Carbendazim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Carbofuran b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Carbophenothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Carbosulfan b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Carfentrazone-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057Chinomethionat b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Chlorbromuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Chlordane-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Chlordane-gamma b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Chlordimeform b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057Chlorfenson b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Chlorfenvinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Chlormephos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057Chlorobenzilate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Chloropropylate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Chlorothalonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057Chlorpropham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057Chlorpyrifos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057Chlorpyrifos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057Chlorpyrifos-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Chlorthal-dimethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057Chlozolinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Clofentezine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Clomazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Clothianidin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Coumaphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Cyanazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057Cyanofenphos b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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halt

mg/kg Ts<0.057Cyanophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Cyazofamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Cyfluthrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Cyfluthrin, beta- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057Cyhalothrin, lambda- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Cypermethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Cyproconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Cyprodinil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Danifos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012DDD, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023DDD-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012DDE, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023DDE-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012DDT, o,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012DDT, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057Deltamethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Demeton-S b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Demeton-S-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Demeton-S-methyl-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Desmetryn b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dialifos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Diazinon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057Dichlobenil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057Dichlofluanid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dichlorvos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057Dicloran b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.57Dicloranilin, 3,5- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057Dicofol, p,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dicrotophos b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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halt

mg/kg Ts<0.012Dieldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Diethofencarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Difenoconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dimethoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dimethomorph b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Dinobuton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.046Dinoseb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Dinoterb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057Dioxathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Diphenamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Diphenylamine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Disulfoton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Disulfoton sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057Ditalimphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.23DNOC b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Endosulfan-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Endosulfan-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Endosulfan-sulfate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Endrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069EPN b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Epoxiconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Esfenvalerate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethiofencarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethiofencarb-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethiofencarb-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethofumesate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethoprophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Etofenprox b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 5 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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halt

mg/kg Ts<0.012Etrimfos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Famoxadone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057Fenamiphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenamiphos sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenamiphos sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenarimol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenazaquin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenbuconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057Fenchlorphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenhexamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057Fenitrothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenoxycarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenpiclonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Fenpropathrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenpyroximate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057Fenson b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057Fensulfothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fensulfothion-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fensulfothion-oxon-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fensulfothion-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenthion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenthion sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenthion sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057Fenvalerate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fluazifop-P-butyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.23Fluazinam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Flucythrinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fludioxonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Flumetralin b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 6 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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halt

mg/kg Ts<0.012Fluquinconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Flusilazol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057Folpet b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fonofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Formothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Furalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Furathiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Haloxyfop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Haloxyfop-2-ethoxyethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Haloxyfop-R-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012HCH, alpha- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012HCH, gamma- (Lindane) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012HCH-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012HCH-delta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Heptachlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Heptachlor epoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Heptenophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Hexaconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Hexaklorbensen (HCB) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Hexazinone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Hexythiazox b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Hydroxycarbofuran, 3- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Hydroxycarbofuran, 3- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Imazalil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Imidacloprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Indoxacarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057Iodofenphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Iprodione b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Iprovalicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 7 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.012Isocarbofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isofenphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isofenphos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isoprocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isopropalin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isoproturon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isoxaben b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Kresoxim-metyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057Leptophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Linuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Malathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Malathion-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Mecarbam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Mepanipyrim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Mephosfolan b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Metalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methabenzthiazuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methamidophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methidathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methiocarb sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methiocarb sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methomyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.23Methoxychlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057Metribuzin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Mevinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Monocrotophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Myclobutanil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Napropamide b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 8 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.012Omethoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057Oxadixyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Oxamyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Oxamyl oxime b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Oxydemeton-metyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Oxydisulfoton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Paraoxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Paraoxon-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Parathion-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Paration b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Penconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pencycuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057Pendimethalin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057Pentachloraniline b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Pentachloroanisole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Pentaklorbensen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057Permethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phenmedipham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phenothrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057Phenthoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Phenylphenol, 2- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phorate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phorate-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phorate-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phorate-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057Phosalone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Phosmet b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Phosmet-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phosphamidon b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 9 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.012Piperonyl butoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pirimicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057Pirimifos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057Pirimifos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Prochloraz b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Procymidone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Profenofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Promecarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Propamocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Propaquizafop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057Propargite b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Propetamphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057Propham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Propiconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Propoxur b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Propyzamide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Prosulfocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Prothiofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pymetrozine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Pyraclofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pyraclostrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pyrazophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Pyridaben b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pyridaphenthion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pyrifenox b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Pyrimethanil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pyriproxifen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Quinalphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Quinoxyfen b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 10 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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mg/kg Ts<0.035Quintozene b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Quizalofop-p-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Simazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Spinosad b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Spiroxamine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Sulfentrazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Sulfotep b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tau-Fluvalinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057TCA 2,3,5,6- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057TCNB, 2,3,4,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tebuconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tebufenozide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tebufenpyrad b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Tecnazene b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012TEPP b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tepraloxydim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos-O-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos-oxon-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbuthylazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbutryn b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tetrachlorvinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tetraconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Tetradifon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Tetrasul b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Thiacloprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 11 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.012Thiamethoxam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Thiodicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Thiometon sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Thiometon sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057Thionazin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Thiophanate-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tiabendazol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tiometon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Tolclofos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057Tolylfluanid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Triadimefon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Triadimenol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Triamiphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Triazamate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Triazofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Trichlorfon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.35Trichloronat b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Trichlorophenole, 2,4,6- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Trifloxystrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.23Triflumizole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Trimethacarb-2,3,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Trimethacarb-3,4,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Vamidothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Vamidothion sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Vamidothion sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.057Vinclozolin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg<0.050Abamectin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acefate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acetamiprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acibenzolar-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aclonifen a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 12 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.050Acrinathrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aldicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aldicarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aldicarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Aldrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aminocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Anilazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aspon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine-desethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine-desisopropyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Azinphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Azinphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Azoxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Benalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bendiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.50Bentazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bifenthrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.30Binapacryl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Biphenyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bitertanol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Boscalid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bromophos (methyl) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bromophos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Bromopropylate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bupirimate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Buprofezin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butocarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butocarboxim-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butoxycarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butralin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cadusafos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Captafol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Captan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbaryl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbendazim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbofuran a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbophenothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbosulfan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carfentrazone-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chinomethionat a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlorbromuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlordane-alpha a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlordane-gamma a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Chlordimeform a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 13 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.050Chlorfenson a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlorfenvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlormephos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorobenzilate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chloropropylate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlorothalonil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpropham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlorthal-dimethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlozolinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clofentezine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clomazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clothianidin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Coumaphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyanazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyanofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyanophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyazofamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Cyfluthrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Cyfluthrin, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyhalothrin, lambda- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cypermethrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyproconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Cyprodinil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Danifos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDD, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020DDD-o,p a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020DDE-o,p a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDT, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Deltamethrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S-methyl-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Desmetryn a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dialifos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diazinon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dichlobenil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dichlofluanid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dichlorvos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dicloran a)*In house metod (210)

mg/kg<0.50Dicloranilin, 3,5- a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 14 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.050Dicofol, p,p a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dicrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dieldrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diethofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Difenoconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dimethoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dimethomorph a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Dinobuton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.040Dinoseb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Dinoterb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dioxathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diphenamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Diphenylamine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Disulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Disulfoton sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Ditalimphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20DNOC a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Endosulfan-alpha a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endosulfan-beta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endosulfan-sulfate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.060EPN a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Epoxiconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Esfenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethofumesate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethoprophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Etofenprox a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Etrimfos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Famoxadone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenamiphos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenamiphos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenarimol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenazaquin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenbuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenchlorphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenhexamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenitrothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenoxycarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenpiclonil a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 15 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.10Fenpropathrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenpyroximate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenson a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fensulfothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-oxon-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fluazifop-P-butyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Fluazinam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flucythrinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fludioxonil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flumetralin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fluquinconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flusilazol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Folpet a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fonofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Formothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Furalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Furathiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop-2-ethoxyethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop-R-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH, gamma- (Lindane) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH-beta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH-delta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Heptachlor a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Heptachlor epoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Heptenophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexaconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Hexaklorbensen (HCB) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexazinone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexythiazox a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hydroxycarbofuran, 3- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Imazalil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Imidacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Indoxacarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Iodofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Iprodione a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Iprovalicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isocarbofos a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 16 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Isofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isofenphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoprocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isopropalin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoproturon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoxaben a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Kresoxim-metyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Leptophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Linuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Malathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Malathion-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mecarbam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mepanipyrim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mephosfolan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Metalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methabenzthiazuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methamidophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methidathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methomyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Methoxychlor a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Metribuzin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Mevinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Monocrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Myclobutanil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Napropamide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Omethoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Oxadixyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxamyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxamyl oxime a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxydemeton-metyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxydisulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Paraoxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Paraoxon-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Parathion-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Paration a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Penconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pencycuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pendimethalin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pentachloraniline a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Pentachloroanisole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Pentaklorbensen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Permethrin a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 17 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Phenmedipham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phenothrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Phenthoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Phenylphenol, 2- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Phosalone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Phosmet a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Phosmet-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phosphamidon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Piperonyl butoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pirimicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pirimifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pirimifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prochloraz a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Procymidone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Profenofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Promecarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propamocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propaquizafop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Propargite a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propetamphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Propham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propiconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propoxur a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Propyzamide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prosulfocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prothiofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pymetrozine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Pyraclofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyraclostrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyrazophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Pyridaben a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyridaphenthion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyrifenox a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Pyrimethanil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyriproxifen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Quinalphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Quinoxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Quintozene a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Quizalofop-p-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Simazine a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 18 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Spinosad a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Spiroxamine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Sulfentrazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Sulfotep a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tau-Fluvalinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050TCA 2,3,5,6- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050TCNB, 2,3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebufenozide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebufenpyrad a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Tecnazene a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010TEPP a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tepraloxydim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-O-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-oxon-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbuthylazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbutryn a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tetrachlorvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tetraconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Tetradifon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Tetrasul a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiamethoxam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiodicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiometon sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiometon sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Thionazin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiophanate-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tiabendazol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tiometon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Tolclofos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Tolylfluanid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triadimefon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triadimenol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triazamate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Triazofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trichlorfon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.30Trichloronat a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Trichlorophenole, 2,4,6- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trifloxystrobin a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 19 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



AR-17-SL-113750-01

Í%R%^Â!=ÄAÇÎ

EUSELI2-00439630

mg/kg<0.20Triflumizole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trimethacarb-2,3,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trimethacarb-3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Vinclozolin a)*In house metod (210)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson

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 20 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

738173

ÅF-Infrastructure AB

Sigrid von Seth

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2017-06160334Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,5

Sigrid von Seth

2017-06-14

Provet ankom:

JordMatris:

2017-06-15

Utskriftsdatum: 2017-06-22

Provmärkning: 738173 17ÅF07

Provtagningsplats: 738173

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.3Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts2.8Arsenik As b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts49Barium Ba b)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts13Bly Pb b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.24Kadmium Cd b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.2Kobolt Co b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts11Koppar Cu b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts10.0Krom Cr b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.019Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts6.7Nickel Ni b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts18Vanadin V b)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts56Zink Zn b)SS028311 / ICP-AES25%

mg/kg Ts<0.056Abamectin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Acefate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Acetamiprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Acibenzolar-S-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Aclonifen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Acrinathrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Aldicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Aldicarb sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Aldicarb sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Aldrin b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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<0.023 halt

mg/kg Ts<0.012Aminocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.23Anilazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Aspon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Atrazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Atrazine-desethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Atrazine-desisopropyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Azinphos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Azinphos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Azoxystrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Benalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Bendiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.56Bentazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Bifenthrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.34Binapacryl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Biphenyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Bitertanol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Boscalid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Bromophos (methyl) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Bromophos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Bromopropylate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Bupirimate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Buprofezin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Butocarboxim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Butocarboxim-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Butoxycarboxim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Butralin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Cadusafos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.034Captafol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Captan b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



AR-17-SL-113751-01

Í%R%^Â!=ÄB%Î

EUSELI2-00439630

halt

mg/kg Ts<0.012Carbaryl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Carbendazim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Carbofuran b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Carbophenothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Carbosulfan b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Carfentrazone-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Chinomethionat b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Chlorbromuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Chlordane-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Chlordane-gamma b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Chlordimeform b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Chlorfenson b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Chlorfenvinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Chlormephos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Chlorobenzilate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Chloropropylate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Chlorothalonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Chlorpropham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Chlorpyrifos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Chlorpyrifos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Chlorpyrifos-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Chlorthal-dimethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Chlozolinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Clofentezine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Clomazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Clothianidin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Coumaphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Cyanazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Cyanofenphos b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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halt

mg/kg Ts<0.056Cyanophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Cyazofamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Cyfluthrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Cyfluthrin, beta- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Cyhalothrin, lambda- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Cypermethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Cyproconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Cyprodinil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Danifos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012DDD, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023DDD-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.046DDE, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023DDE-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012DDT, o,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012DDT, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Deltamethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Demeton-S b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Demeton-S-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Demeton-S-methyl-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Desmetryn b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dialifos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Diazinon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Dichlobenil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Dichlofluanid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dichlorvos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Dicloran b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.56Dicloranilin, 3,5- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Dicofol, p,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dicrotophos b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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halt

mg/kg Ts<0.012Dieldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Diethofencarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Difenoconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dimethoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dimethomorph b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Dinobuton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.045Dinoseb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Dinoterb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Dioxathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Diphenamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Diphenylamine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Disulfoton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Disulfoton sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Ditalimphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.23DNOC b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Endosulfan-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Endosulfan-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Endosulfan-sulfate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Endrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.068EPN b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Epoxiconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Esfenvalerate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethiofencarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethiofencarb-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethiofencarb-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethofumesate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethoprophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Etofenprox b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 5 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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halt

mg/kg Ts<0.012Etrimfos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Famoxadone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Fenamiphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenamiphos sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenamiphos sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenarimol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenazaquin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenbuconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Fenchlorphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenhexamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Fenitrothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenoxycarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenpiclonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Fenpropathrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenpyroximate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Fenson b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Fensulfothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fensulfothion-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fensulfothion-oxon-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fensulfothion-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenthion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenthion sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenthion sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Fenvalerate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fluazifop-P-butyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.23Fluazinam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Flucythrinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fludioxonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Flumetralin b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 6 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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halt

mg/kg Ts<0.012Fluquinconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Flusilazol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Folpet b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fonofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Formothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Furalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Furathiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Haloxyfop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Haloxyfop-2-ethoxyethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Haloxyfop-R-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012HCH, alpha- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012HCH, gamma- (Lindane) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012HCH-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012HCH-delta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.034Heptachlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Heptachlor epoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Heptenophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Hexaconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.034Hexaklorbensen (HCB) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Hexazinone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Hexythiazox b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Hydroxycarbofuran, 3- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Hydroxycarbofuran, 3- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Imazalil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Imidacloprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Indoxacarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Iodofenphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Iprodione b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Iprovalicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 7 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.012Isocarbofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isofenphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isofenphos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isoprocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isopropalin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isoproturon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isoxaben b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Kresoxim-metyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Leptophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Linuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Malathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Malathion-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Mecarbam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Mepanipyrim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Mephosfolan b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Metalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methabenzthiazuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methamidophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methidathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methiocarb sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methiocarb sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methomyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.23Methoxychlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Metribuzin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.034Mevinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Monocrotophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Myclobutanil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Napropamide b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 8 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.012Omethoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Oxadixyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Oxamyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Oxamyl oxime b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Oxydemeton-metyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Oxydisulfoton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Paraoxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Paraoxon-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.034Parathion-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.034Paration b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Penconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pencycuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Pendimethalin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Pentachloraniline b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.034Pentachloroanisole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.034Pentaklorbensen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Permethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phenmedipham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phenothrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Phenthoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Phenylphenol, 2- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phorate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phorate-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phorate-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phorate-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Phosalone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Phosmet b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Phosmet-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phosphamidon b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 9 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.012Piperonyl butoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pirimicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Pirimifos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Pirimifos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Prochloraz b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Procymidone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Profenofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Promecarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Propamocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Propaquizafop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Propargite b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Propetamphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Propham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Propiconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Propoxur b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Propyzamide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Prosulfocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Prothiofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pymetrozine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Pyraclofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pyraclostrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pyrazophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Pyridaben b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pyridaphenthion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pyrifenox b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Pyrimethanil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pyriproxifen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.034Quinalphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Quinoxyfen b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 10 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.034Quintozene b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Quizalofop-p-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Simazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Spinosad b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Spiroxamine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Sulfentrazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.034Sulfotep b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tau-Fluvalinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056TCA 2,3,5,6- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056TCNB, 2,3,4,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tebuconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tebufenozide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tebufenpyrad b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.034Tecnazene b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012TEPP b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tepraloxydim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos-O-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos-oxon-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbuthylazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbutryn b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tetrachlorvinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tetraconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Tetradifon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Tetrasul b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Thiacloprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 11 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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mg/kg Ts<0.012Thiamethoxam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Thiodicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Thiometon sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Thiometon sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Thionazin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Thiophanate-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tiabendazol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tiometon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.034Tolclofos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Tolylfluanid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Triadimefon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Triadimenol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Triamiphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Triazamate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Triazofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Trichlorfon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.34Trichloronat b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Trichlorophenole, 2,4,6- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Trifloxystrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.23Triflumizole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Trimethacarb-2,3,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Trimethacarb-3,4,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Vamidothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Vamidothion sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Vamidothion sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Vinclozolin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg<0.050Abamectin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acefate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acetamiprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acibenzolar-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aclonifen a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 12 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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mg/kg<0.050Acrinathrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aldicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aldicarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aldicarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Aldrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aminocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Anilazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aspon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine-desethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine-desisopropyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Azinphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Azinphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Azoxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Benalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bendiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.50Bentazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bifenthrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.30Binapacryl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Biphenyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bitertanol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Boscalid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bromophos (methyl) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bromophos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Bromopropylate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bupirimate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Buprofezin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butocarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butocarboxim-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butoxycarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butralin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cadusafos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Captafol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Captan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbaryl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbendazim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbofuran a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbophenothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbosulfan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carfentrazone-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chinomethionat a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlorbromuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlordane-alpha a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlordane-gamma a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Chlordimeform a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 13 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.050Chlorfenson a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlorfenvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlormephos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorobenzilate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chloropropylate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlorothalonil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpropham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlorthal-dimethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlozolinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clofentezine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clomazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clothianidin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Coumaphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyanazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyanofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyanophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyazofamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Cyfluthrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Cyfluthrin, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyhalothrin, lambda- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cypermethrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyproconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Cyprodinil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Danifos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDD, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020DDD-o,p a)*In house metod (210)

mg/kg0.041DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020DDE-o,p a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDT, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Deltamethrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S-methyl-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Desmetryn a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dialifos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diazinon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dichlobenil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dichlofluanid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dichlorvos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dicloran a)*In house metod (210)

mg/kg<0.50Dicloranilin, 3,5- a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 14 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.050Dicofol, p,p a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dicrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dieldrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diethofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Difenoconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dimethoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dimethomorph a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Dinobuton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.040Dinoseb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Dinoterb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dioxathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diphenamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Diphenylamine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Disulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Disulfoton sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Ditalimphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20DNOC a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Endosulfan-alpha a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endosulfan-beta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endosulfan-sulfate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.060EPN a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Epoxiconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Esfenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethofumesate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethoprophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Etofenprox a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Etrimfos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Famoxadone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenamiphos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenamiphos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenarimol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenazaquin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenbuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenchlorphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenhexamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenitrothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenoxycarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenpiclonil a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 15 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.10Fenpropathrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenpyroximate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenson a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fensulfothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-oxon-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fluazifop-P-butyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Fluazinam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flucythrinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fludioxonil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flumetralin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fluquinconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flusilazol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Folpet a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fonofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Formothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Furalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Furathiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop-2-ethoxyethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop-R-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH, gamma- (Lindane) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH-beta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH-delta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Heptachlor a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Heptachlor epoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Heptenophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexaconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Hexaklorbensen (HCB) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexazinone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexythiazox a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hydroxycarbofuran, 3- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Imazalil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Imidacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Indoxacarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Iodofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Iprodione a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Iprovalicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isocarbofos a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 16 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Isofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isofenphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoprocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isopropalin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoproturon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoxaben a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Kresoxim-metyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Leptophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Linuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Malathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Malathion-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mecarbam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mepanipyrim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mephosfolan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Metalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methabenzthiazuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methamidophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methidathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methomyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Methoxychlor a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Metribuzin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Mevinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Monocrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Myclobutanil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Napropamide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Omethoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Oxadixyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxamyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxamyl oxime a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxydemeton-metyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxydisulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Paraoxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Paraoxon-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Parathion-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Paration a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Penconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pencycuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pendimethalin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pentachloraniline a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Pentachloroanisole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Pentaklorbensen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Permethrin a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 17 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Phenmedipham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phenothrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Phenthoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Phenylphenol, 2- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Phosalone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Phosmet a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Phosmet-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phosphamidon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Piperonyl butoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pirimicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pirimifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pirimifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prochloraz a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Procymidone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Profenofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Promecarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propamocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propaquizafop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Propargite a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propetamphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Propham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propiconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propoxur a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Propyzamide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prosulfocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prothiofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pymetrozine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Pyraclofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyraclostrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyrazophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Pyridaben a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyridaphenthion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyrifenox a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Pyrimethanil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyriproxifen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Quinalphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Quinoxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Quintozene a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Quizalofop-p-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Simazine a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 18 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Spinosad a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Spiroxamine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Sulfentrazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Sulfotep a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tau-Fluvalinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050TCA 2,3,5,6- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050TCNB, 2,3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebufenozide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebufenpyrad a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Tecnazene a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010TEPP a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tepraloxydim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-O-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-oxon-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbuthylazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbutryn a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tetrachlorvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tetraconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Tetradifon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Tetrasul a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiamethoxam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiodicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiometon sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiometon sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Thionazin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiophanate-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tiabendazol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tiometon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Tolclofos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Tolylfluanid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triadimefon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triadimenol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triazamate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Triazofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trichlorfon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.30Trichloronat a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Trichlorophenole, 2,4,6- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trifloxystrobin a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 19 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.20Triflumizole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trimethacarb-2,3,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trimethacarb-3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Vinclozolin a)*In house metod (210)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson

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 20 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

738173

ÅF-Infrastructure AB

Sigrid von Seth

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2017-06160335Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,5

Sigrid von Seth

2017-06-14

Provet ankom:

JordMatris:

2017-06-15

Utskriftsdatum: 2017-06-22

Provmärkning: 738173 17ÅF08

Provtagningsplats: 738173

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.7Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts27Barium Ba b)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts5.9Bly Pb b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.1Kobolt Co b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts7.5Koppar Cu b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.7Krom Cr b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts5.7Nickel Ni b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts14Vanadin V b)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts38Zink Zn b)SS028311 / ICP-AES25%

mg/kg Ts<0.053Abamectin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Acefate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Acetamiprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Acibenzolar-S-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Aclonifen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053Acrinathrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Aldicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Aldicarb sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Aldicarb sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.022Aldrin b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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<0.022 halt

mg/kg Ts<0.011Aminocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.22Anilazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Aspon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Atrazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Atrazine-desethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Atrazine-desisopropyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053Azinphos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053Azinphos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Azoxystrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Benalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Bendiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.53Bentazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053Bifenthrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.32Binapacryl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.11Biphenyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Bitertanol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Boscalid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053Bromophos (methyl) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053Bromophos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.022Bromopropylate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Bupirimate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Buprofezin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Butocarboxim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Butocarboxim-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Butoxycarboxim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Butralin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Cadusafos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.032Captafol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053Captan b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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halt

mg/kg Ts<0.011Carbaryl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Carbendazim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Carbofuran b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Carbophenothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Carbosulfan b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Carfentrazone-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053Chinomethionat b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Chlorbromuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Chlordane-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Chlordane-gamma b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.11Chlordimeform b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053Chlorfenson b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Chlorfenvinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.022Chlormephos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053Chlorobenzilate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Chloropropylate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.022Chlorothalonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053Chlorpropham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053Chlorpyrifos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053Chlorpyrifos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053Chlorpyrifos-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.022Chlorthal-dimethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053Chlozolinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Clofentezine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Clomazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Clothianidin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Coumaphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Cyanazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053Cyanofenphos b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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halt

mg/kg Ts<0.053Cyanophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Cyazofamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.11Cyfluthrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.11Cyfluthrin, beta- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053Cyhalothrin, lambda- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Cypermethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Cyproconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.022Cyprodinil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Danifos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011DDD, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.022DDD-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011DDE, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.022DDE-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011DDT, o,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011DDT, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053Deltamethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Demeton-S b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Demeton-S-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Demeton-S-methyl-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Desmetryn b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Dialifos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Diazinon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053Dichlobenil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053Dichlofluanid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Dichlorvos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053Dicloran b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.53Dicloranilin, 3,5- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053Dicofol, p,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Dicrotophos b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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halt

mg/kg Ts<0.011Dieldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Diethofencarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Difenoconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Dimethoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Dimethomorph b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.11Dinobuton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.043Dinoseb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.11Dinoterb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053Dioxathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Diphenamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.11Diphenylamine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Disulfoton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Disulfoton sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053Ditalimphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.22DNOC b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Endosulfan-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.022Endosulfan-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.022Endosulfan-sulfate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.022Endrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064EPN b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Epoxiconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.11Esfenvalerate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Ethiofencarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Ethiofencarb-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Ethiofencarb-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Ethion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Ethofumesate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Ethoprophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Etofenprox b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 5 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



AR-17-SL-113752-01

Í%R%^Â!=ÄC.Î

EUSELI2-00439630

halt

mg/kg Ts<0.011Etrimfos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Famoxadone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053Fenamiphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Fenamiphos sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Fenamiphos sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Fenarimol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Fenazaquin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Fenbuconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053Fenchlorphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Fenhexamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053Fenitrothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Fenoxycarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Fenpiclonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.11Fenpropathrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Fenpyroximate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053Fenson b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053Fensulfothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Fensulfothion-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Fensulfothion-oxon-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Fensulfothion-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Fenthion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Fenthion sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Fenthion sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053Fenvalerate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Fluazifop-P-butyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.22Fluazinam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Flucythrinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Fludioxonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Flumetralin b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 6 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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halt

mg/kg Ts<0.011Fluquinconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Flusilazol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053Folpet b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Fonofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.11Formothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Furalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Furathiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Haloxyfop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Haloxyfop-2-ethoxyethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Haloxyfop-R-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011HCH, alpha- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011HCH, gamma- (Lindane) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011HCH-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011HCH-delta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.032Heptachlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.022Heptachlor epoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Heptenophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Hexaconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.032Hexaklorbensen (HCB) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Hexazinone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Hexythiazox b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Hydroxycarbofuran, 3- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Hydroxycarbofuran, 3- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Imazalil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Imidacloprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Indoxacarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053Iodofenphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.022Iprodione b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Iprovalicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 7 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.011Isocarbofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Isofenphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Isofenphos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Isoprocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Isopropalin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Isoproturon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Isoxaben b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Kresoxim-metyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053Leptophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Linuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Malathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Malathion-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Mecarbam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Mepanipyrim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Mephosfolan b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Metalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Methabenzthiazuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Methamidophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Methidathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Methiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Methiocarb sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Methiocarb sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Methomyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.22Methoxychlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053Metribuzin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.032Mevinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Monocrotophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Myclobutanil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Napropamide b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 8 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.011Omethoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053Oxadixyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Oxamyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Oxamyl oxime b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Oxydemeton-metyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Oxydisulfoton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Paraoxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Paraoxon-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.032Parathion-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.032Paration b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Penconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Pencycuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053Pendimethalin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053Pentachloraniline b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.032Pentachloroanisole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.032Pentaklorbensen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053Permethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Phenmedipham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Phenothrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053Phenthoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.11Phenylphenol, 2- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Phorate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Phorate-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Phorate-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Phorate-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053Phosalone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.022Phosmet b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.11Phosmet-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Phosphamidon b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 9 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.011Piperonyl butoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Pirimicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053Pirimifos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053Pirimifos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Prochloraz b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.022Procymidone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.11Profenofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Promecarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Propamocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Propaquizafop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053Propargite b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Propetamphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053Propham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Propiconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Propoxur b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.022Propyzamide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Prosulfocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Prothiofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Pymetrozine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.11Pyraclofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Pyraclostrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Pyrazophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.022Pyridaben b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Pyridaphenthion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Pyrifenox b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.022Pyrimethanil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Pyriproxifen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.032Quinalphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Quinoxyfen b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 10 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.032Quintozene b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Quizalofop-p-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Simazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Spinosad b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Spiroxamine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Sulfentrazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.032Sulfotep b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Tau-Fluvalinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053TCA 2,3,5,6- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053TCNB, 2,3,4,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Tebuconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Tebufenozide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Tebufenpyrad b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.032Tecnazene b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011TEPP b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Tepraloxydim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Terbufos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Terbufos sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Terbufos sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Terbufos-O-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Terbufos-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Terbufos-oxon-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Terbuthylazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Terbutryn b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Tetrachlorvinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Tetraconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.022Tetradifon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.022Tetrasul b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Thiacloprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 11 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



AR-17-SL-113752-01

Í%R%^Â!=ÄC.Î

EUSELI2-00439630

mg/kg Ts<0.011Thiamethoxam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Thiodicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Thiometon sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Thiometon sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053Thionazin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Thiophanate-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Tiabendazol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Tiometon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.032Tolclofos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053Tolylfluanid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Triadimefon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Triadimenol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Triamiphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Triazamate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.022Triazofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Trichlorfon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.32Trichloronat b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.11Trichlorophenole, 2,4,6- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Trifloxystrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.22Triflumizole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Trimethacarb-2,3,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Trimethacarb-3,4,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Vamidothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Vamidothion sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.011Vamidothion sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.053Vinclozolin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg<0.050Abamectin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acefate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acetamiprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acibenzolar-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aclonifen a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 12 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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mg/kg<0.050Acrinathrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aldicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aldicarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aldicarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Aldrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aminocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Anilazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aspon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine-desethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine-desisopropyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Azinphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Azinphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Azoxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Benalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bendiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.50Bentazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bifenthrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.30Binapacryl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Biphenyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bitertanol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Boscalid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bromophos (methyl) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bromophos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Bromopropylate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bupirimate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Buprofezin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butocarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butocarboxim-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butoxycarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butralin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cadusafos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Captafol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Captan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbaryl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbendazim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbofuran a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbophenothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbosulfan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carfentrazone-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chinomethionat a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlorbromuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlordane-alpha a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlordane-gamma a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Chlordimeform a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 13 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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mg/kg<0.050Chlorfenson a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlorfenvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlormephos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorobenzilate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chloropropylate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlorothalonil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpropham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlorthal-dimethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlozolinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clofentezine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clomazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clothianidin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Coumaphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyanazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyanofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyanophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyazofamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Cyfluthrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Cyfluthrin, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyhalothrin, lambda- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cypermethrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyproconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Cyprodinil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Danifos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDD, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020DDD-o,p a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020DDE-o,p a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDT, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Deltamethrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S-methyl-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Desmetryn a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dialifos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diazinon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dichlobenil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dichlofluanid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dichlorvos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dicloran a)*In house metod (210)

mg/kg<0.50Dicloranilin, 3,5- a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 14 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.050Dicofol, p,p a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dicrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dieldrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diethofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Difenoconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dimethoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dimethomorph a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Dinobuton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.040Dinoseb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Dinoterb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dioxathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diphenamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Diphenylamine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Disulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Disulfoton sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Ditalimphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20DNOC a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Endosulfan-alpha a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endosulfan-beta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endosulfan-sulfate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.060EPN a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Epoxiconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Esfenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethofumesate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethoprophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Etofenprox a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Etrimfos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Famoxadone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenamiphos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenamiphos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenarimol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenazaquin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenbuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenchlorphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenhexamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenitrothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenoxycarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenpiclonil a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 15 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.10Fenpropathrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenpyroximate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenson a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fensulfothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-oxon-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fluazifop-P-butyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Fluazinam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flucythrinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fludioxonil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flumetralin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fluquinconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flusilazol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Folpet a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fonofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Formothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Furalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Furathiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop-2-ethoxyethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop-R-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH, gamma- (Lindane) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH-beta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH-delta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Heptachlor a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Heptachlor epoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Heptenophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexaconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Hexaklorbensen (HCB) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexazinone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexythiazox a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hydroxycarbofuran, 3- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Imazalil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Imidacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Indoxacarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Iodofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Iprodione a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Iprovalicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isocarbofos a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 16 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Isofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isofenphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoprocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isopropalin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoproturon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoxaben a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Kresoxim-metyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Leptophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Linuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Malathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Malathion-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mecarbam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mepanipyrim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mephosfolan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Metalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methabenzthiazuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methamidophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methidathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methomyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Methoxychlor a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Metribuzin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Mevinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Monocrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Myclobutanil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Napropamide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Omethoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Oxadixyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxamyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxamyl oxime a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxydemeton-metyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxydisulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Paraoxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Paraoxon-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Parathion-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Paration a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Penconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pencycuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pendimethalin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pentachloraniline a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Pentachloroanisole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Pentaklorbensen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Permethrin a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 17 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Phenmedipham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phenothrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Phenthoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Phenylphenol, 2- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Phosalone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Phosmet a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Phosmet-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phosphamidon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Piperonyl butoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pirimicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pirimifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pirimifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prochloraz a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Procymidone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Profenofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Promecarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propamocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propaquizafop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Propargite a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propetamphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Propham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propiconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propoxur a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Propyzamide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prosulfocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prothiofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pymetrozine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Pyraclofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyraclostrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyrazophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Pyridaben a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyridaphenthion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyrifenox a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Pyrimethanil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyriproxifen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Quinalphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Quinoxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Quintozene a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Quizalofop-p-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Simazine a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 18 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



AR-17-SL-113752-01

Í%R%^Â!=ÄC.Î

EUSELI2-00439630

mg/kg<0.010Spinosad a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Spiroxamine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Sulfentrazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Sulfotep a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tau-Fluvalinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050TCA 2,3,5,6- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050TCNB, 2,3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebufenozide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebufenpyrad a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Tecnazene a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010TEPP a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tepraloxydim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-O-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-oxon-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbuthylazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbutryn a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tetrachlorvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tetraconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Tetradifon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Tetrasul a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiamethoxam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiodicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiometon sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiometon sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Thionazin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiophanate-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tiabendazol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tiometon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Tolclofos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Tolylfluanid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triadimefon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triadimenol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triazamate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Triazofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trichlorfon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.30Trichloronat a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Trichlorophenole, 2,4,6- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trifloxystrobin a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 19 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



AR-17-SL-113752-01

Í%R%^Â!=ÄC.Î

EUSELI2-00439630

mg/kg<0.20Triflumizole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trimethacarb-2,3,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trimethacarb-3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Vinclozolin a)*In house metod (210)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson

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 20 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-113163-01

EUSELI2-00439950
Í%R%^Â!=y8aÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

738173

ÅF-Infrastructure AB

Sigrid von Seth

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2017-06190042Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,5

Sigrid von Seth

2017-06-14

Provet ankom:

JordMatris:

2017-06-16

Utskriftsdatum: 2017-06-21

Provmärkning: 738173 17ÅF 9

Provtagningsplats: 738173

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%79.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



AR-17-SL-113163-01

Í%R%^Â!=y8aÎ

EUSELI2-00439950

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts5.7Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts81Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts22Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts12Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts17Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts33Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.024Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts21Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts43Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts76Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-113174-01

EUSELI2-00439956
Í%R%^Â!=yC]Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

738173

ÅF-Infrastructure AB

Sigrid von Seth

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2017-06190076Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,5

Sigrid von Seth

2017-06-15

Provet ankom:

JordMatris:

2017-06-16

Utskriftsdatum: 2017-06-21

Provmärkning: 738173 17ÅF 10

Provtagningsplats: 738173

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%79.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts6.3Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts81Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts19Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts6.1Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts11Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts35Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.027Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts16Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts47Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts68Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-109896-01

EUSELI2-00438477
Í%R%^Â!=Q&ÆÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

738173

ÅF-Infrastructure AB

Sigrid von Seth

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2017-06140199Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,5

Sigrid von Seth

2017-06-13

Provet ankom:

JordMatris:

2017-06-14

Utskriftsdatum: 2017-06-19

Provmärkning: 738173 17ÅF11

Provtagningsplats: 738173

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



AR-17-SL-109896-01

Í%R%^Â!=Q&ÆÎ

EUSELI2-00438477

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts100Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts8.8Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.6Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts18Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.9Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts9.7Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts33Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts61Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-109226-01

EUSELI2-00438477
Í%R%^Â!=HKRÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

738173

ÅF-Infrastructure AB

Sigrid von Seth

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2017-06140200Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,5

Sigrid von Seth

2017-06-13

Provet ankom:

JordMatris:

2017-06-14

Utskriftsdatum: 2017-06-16

Provmärkning: 738173 17ÅF12

Provtagningsplats: 738173

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts39Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



AR-17-SL-109226-01

Í%R%^Â!=HKRÎ

EUSELI2-00438477

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.033Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.12Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.15Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.24Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts26Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts8.6Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.0Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts9.5Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts9.6Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts8.2Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts30Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts53Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-109220-01

EUSELI2-00438475
Í%R%^Â!=HEÇÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

738173

ÅF-Infrastructure AB

Sigrid von Seth

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2017-06140191Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,5

Sigrid von Seth

2017-06-13

Provet ankom:

JordMatris:

2017-06-14

Utskriftsdatum: 2017-06-16

Provmärkning: 738173 17ÅF13

Provtagningsplats: 738173

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



AR-17-SL-109220-01

Í%R%^Â!=HEÇÎ

EUSELI2-00438475

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts26Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts11Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.2Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts18Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts15Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts17Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts59Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-109221-01

EUSELI2-00438475
Í%R%^Â!=HF%Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

738173

ÅF-Infrastructure AB

Sigrid von Seth

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2017-06140192Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,5

Sigrid von Seth

2017-06-13

Provet ankom:

JordMatris:

2017-06-14

Utskriftsdatum: 2017-06-16

Provmärkning: 738173 17ÅF14

Provtagningsplats: 738173

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts25Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts32Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts55Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

Lätt smörjolja. 

restolja. osepc

Oljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

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-003v43



AR-17-SL-109221-01

Í%R%^Â!=HF%Î

EUSELI2-00438475

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts4.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts48Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts15Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts7.7Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts9.2Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts18Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.041Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts31Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts47Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-109222-01

EUSELI2-00438475
Í%R%^Â!=HG.Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

738173

ÅF-Infrastructure AB

Sigrid von Seth

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2017-06140193Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,5

Sigrid von Seth

2017-06-13

Provet ankom:

JordMatris:

2017-06-14

Utskriftsdatum: 2017-06-16

Provmärkning: 738173 17ÅF15

Provtagningsplats: 738173

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 8.5Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 8.5Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 13Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts58Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 1.8Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.85Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.85Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.85Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

MotoroljaOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.13Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.29Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.17Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.057Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.057Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.057Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



AR-17-SL-109222-01

Í%R%^Â!=HG.Î

EUSELI2-00438475

mg/kg Ts< 0.057Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.057Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.070Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.057Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.18Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.086Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.47Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.1Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.87Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.74Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.6Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.6Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts36Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts28Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.36Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.8Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts16Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts11Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts36Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts120Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för provet pga svår provmatris.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson

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-003v43



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-113162-01

EUSELI2-00439950
Í%R%^Â!=y7XÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

738173

ÅF-Infrastructure AB

Sigrid von Seth

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2017-06190041Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,5

Sigrid von Seth

2017-06-14

Provet ankom:

JordMatris:

2017-06-16

Utskriftsdatum: 2017-06-21

Provmärkning: 738173 17ÅF 16

Provtagningsplats: 738173

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts41Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts15Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.3Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.6Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts13Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.035Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts9.4Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts25Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts63Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

738173

ÅF-Infrastructure AB

Sigrid von Seth

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2017-06160337Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,5

Sigrid von Seth

2017-06-14

Provet ankom:

JordMatris:

2017-06-15

Utskriftsdatum: 2017-06-22

Provmärkning: 738173 17ÅF17

Provtagningsplats: 738173

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.7Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts4.3Arsenik As b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts73Barium Ba b)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts19Bly Pb b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.22Kadmium Cd b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts11Kobolt Co b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts10Koppar Cu b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts19Krom Cr b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.040Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts10Nickel Ni b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts36Vanadin V b)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts66Zink Zn b)SS028311 / ICP-AES25%

mg/kg Ts<0.060Abamectin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Acefate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Acetamiprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Acibenzolar-S-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Aclonifen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Acrinathrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Aldicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Aldicarb sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Aldicarb sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Aldrin b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



AR-17-SL-113754-01

Í%R%^Â!=ÄE@Î

EUSELI2-00439630

<0.024 halt

mg/kg Ts<0.012Aminocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.24Anilazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Aspon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Atrazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Atrazine-desethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Atrazine-desisopropyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Azinphos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Azinphos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Azoxystrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Benalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Bendiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.60Bentazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Bifenthrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.36Binapacryl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Biphenyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Bitertanol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Boscalid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Bromophos (methyl) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Bromophos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Bromopropylate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Bupirimate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Buprofezin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Butocarboxim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Butocarboxim-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Butoxycarboxim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Butralin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Cadusafos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.036Captafol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Captan b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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halt

mg/kg Ts<0.012Carbaryl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Carbendazim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Carbofuran b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Carbophenothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Carbosulfan b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Carfentrazone-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Chinomethionat b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Chlorbromuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Chlordane-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Chlordane-gamma b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Chlordimeform b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Chlorfenson b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Chlorfenvinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Chlormephos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Chlorobenzilate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Chloropropylate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Chlorothalonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Chlorpropham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Chlorpyrifos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Chlorpyrifos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Chlorpyrifos-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Chlorthal-dimethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Chlozolinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Clofentezine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Clomazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Clothianidin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Coumaphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Cyanazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Cyanofenphos b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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halt

mg/kg Ts<0.060Cyanophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Cyazofamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Cyfluthrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Cyfluthrin, beta- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Cyhalothrin, lambda- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Cypermethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Cyproconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Cyprodinil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Danifos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.034DDD, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024DDD-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.18DDE, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024DDE-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012DDT, o,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.026DDT, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Deltamethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Demeton-S b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Demeton-S-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Demeton-S-methyl-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Desmetryn b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dialifos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Diazinon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Dichlobenil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Dichlofluanid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dichlorvos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Dicloran b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.60Dicloranilin, 3,5- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Dicofol, p,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dicrotophos b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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halt

mg/kg Ts0.071Dieldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Diethofencarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Difenoconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dimethoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dimethomorph b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Dinobuton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.048Dinoseb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Dinoterb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Dioxathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Diphenamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Diphenylamine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Disulfoton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Disulfoton sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Ditalimphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.24DNOC b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Endosulfan-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Endosulfan-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Endosulfan-sulfate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Endrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.071EPN b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Epoxiconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Esfenvalerate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethiofencarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethiofencarb-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethiofencarb-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethofumesate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethoprophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Etofenprox b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 5 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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halt

mg/kg Ts<0.012Etrimfos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Famoxadone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Fenamiphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenamiphos sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenamiphos sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenarimol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenazaquin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenbuconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Fenchlorphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenhexamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Fenitrothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenoxycarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenpiclonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Fenpropathrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenpyroximate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Fenson b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Fensulfothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fensulfothion-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fensulfothion-oxon-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fensulfothion-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenthion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenthion sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenthion sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Fenvalerate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fluazifop-P-butyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.24Fluazinam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Flucythrinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fludioxonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Flumetralin b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 6 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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halt

mg/kg Ts<0.012Fluquinconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Flusilazol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Folpet b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fonofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Formothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Furalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Furathiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Haloxyfop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Haloxyfop-2-ethoxyethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Haloxyfop-R-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012HCH, alpha- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012HCH, gamma- (Lindane) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012HCH-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012HCH-delta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.036Heptachlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Heptachlor epoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Heptenophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Hexaconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.036Hexaklorbensen (HCB) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Hexazinone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Hexythiazox b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Hydroxycarbofuran, 3- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Hydroxycarbofuran, 3- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Imazalil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Imidacloprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Indoxacarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Iodofenphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Iprodione b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Iprovalicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 7 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.012Isocarbofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isofenphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isofenphos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isoprocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isopropalin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isoproturon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isoxaben b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Kresoxim-metyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Leptophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Linuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Malathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Malathion-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Mecarbam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Mepanipyrim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Mephosfolan b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Metalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methabenzthiazuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methamidophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methidathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methiocarb sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methiocarb sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methomyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.24Methoxychlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Metribuzin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.036Mevinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Monocrotophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Myclobutanil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Napropamide b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 8 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.012Omethoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Oxadixyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Oxamyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Oxamyl oxime b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Oxydemeton-metyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Oxydisulfoton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Paraoxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Paraoxon-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.036Parathion-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.036Paration b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Penconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pencycuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Pendimethalin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Pentachloraniline b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.036Pentachloroanisole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.036Pentaklorbensen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Permethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phenmedipham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phenothrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Phenthoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Phenylphenol, 2- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phorate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phorate-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phorate-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phorate-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Phosalone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Phosmet b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Phosmet-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phosphamidon b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 9 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.012Piperonyl butoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pirimicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Pirimifos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Pirimifos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Prochloraz b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Procymidone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Profenofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Promecarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Propamocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Propaquizafop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Propargite b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Propetamphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Propham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Propiconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Propoxur b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Propyzamide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Prosulfocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Prothiofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pymetrozine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Pyraclofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pyraclostrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pyrazophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Pyridaben b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pyridaphenthion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pyrifenox b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Pyrimethanil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pyriproxifen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.036Quinalphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Quinoxyfen b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 10 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.036Quintozene b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Quizalofop-p-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Simazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Spinosad b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Spiroxamine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Sulfentrazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.036Sulfotep b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tau-Fluvalinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060TCA 2,3,5,6- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060TCNB, 2,3,4,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tebuconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tebufenozide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tebufenpyrad b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.036Tecnazene b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012TEPP b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tepraloxydim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos-O-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos-oxon-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbuthylazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbutryn b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tetrachlorvinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tetraconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Tetradifon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Tetrasul b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Thiacloprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 11 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.012Thiamethoxam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Thiodicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Thiometon sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Thiometon sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Thionazin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Thiophanate-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tiabendazol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tiometon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.036Tolclofos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Tolylfluanid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Triadimefon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Triadimenol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Triamiphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Triazamate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.024Triazofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Trichlorfon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.36Trichloronat b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Trichlorophenole, 2,4,6- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Trifloxystrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.24Triflumizole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Trimethacarb-2,3,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Trimethacarb-3,4,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Vamidothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Vamidothion sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Vamidothion sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Vinclozolin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg<0.050Abamectin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acefate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acetamiprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acibenzolar-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aclonifen a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 12 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.050Acrinathrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aldicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aldicarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aldicarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Aldrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aminocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Anilazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aspon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine-desethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine-desisopropyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Azinphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Azinphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Azoxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Benalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bendiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.50Bentazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bifenthrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.30Binapacryl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Biphenyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bitertanol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Boscalid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bromophos (methyl) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bromophos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Bromopropylate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bupirimate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Buprofezin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butocarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butocarboxim-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butoxycarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butralin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cadusafos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Captafol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Captan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbaryl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbendazim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbofuran a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbophenothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbosulfan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carfentrazone-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chinomethionat a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlorbromuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlordane-alpha a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlordane-gamma a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Chlordimeform a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 13 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.050Chlorfenson a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlorfenvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlormephos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorobenzilate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chloropropylate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlorothalonil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpropham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlorthal-dimethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlozolinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clofentezine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clomazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clothianidin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Coumaphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyanazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyanofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyanophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyazofamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Cyfluthrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Cyfluthrin, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyhalothrin, lambda- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cypermethrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyproconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Cyprodinil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Danifos a)*In house metod (210)

mg/kg0.029DDD, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020DDD-o,p a)*In house metod (210)

mg/kg0.15DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020DDE-o,p a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg0.022DDT, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Deltamethrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S-methyl-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Desmetryn a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dialifos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diazinon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dichlobenil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dichlofluanid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dichlorvos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dicloran a)*In house metod (210)

mg/kg<0.50Dicloranilin, 3,5- a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 14 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.050Dicofol, p,p a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dicrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg0.060Dieldrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diethofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Difenoconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dimethoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dimethomorph a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Dinobuton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.040Dinoseb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Dinoterb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dioxathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diphenamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Diphenylamine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Disulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Disulfoton sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Ditalimphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20DNOC a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Endosulfan-alpha a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endosulfan-beta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endosulfan-sulfate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.060EPN a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Epoxiconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Esfenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethofumesate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethoprophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Etofenprox a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Etrimfos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Famoxadone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenamiphos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenamiphos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenarimol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenazaquin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenbuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenchlorphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenhexamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenitrothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenoxycarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenpiclonil a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 15 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.10Fenpropathrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenpyroximate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenson a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fensulfothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-oxon-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fluazifop-P-butyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Fluazinam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flucythrinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fludioxonil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flumetralin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fluquinconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flusilazol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Folpet a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fonofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Formothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Furalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Furathiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop-2-ethoxyethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop-R-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH, gamma- (Lindane) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH-beta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH-delta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Heptachlor a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Heptachlor epoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Heptenophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexaconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Hexaklorbensen (HCB) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexazinone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexythiazox a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hydroxycarbofuran, 3- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Imazalil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Imidacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Indoxacarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Iodofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Iprodione a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Iprovalicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isocarbofos a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 16 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Isofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isofenphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoprocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isopropalin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoproturon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoxaben a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Kresoxim-metyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Leptophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Linuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Malathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Malathion-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mecarbam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mepanipyrim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mephosfolan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Metalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methabenzthiazuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methamidophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methidathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methomyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Methoxychlor a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Metribuzin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Mevinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Monocrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Myclobutanil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Napropamide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Omethoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Oxadixyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxamyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxamyl oxime a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxydemeton-metyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxydisulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Paraoxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Paraoxon-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Parathion-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Paration a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Penconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pencycuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pendimethalin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pentachloraniline a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Pentachloroanisole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Pentaklorbensen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Permethrin a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 17 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Phenmedipham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phenothrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Phenthoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Phenylphenol, 2- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Phosalone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Phosmet a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Phosmet-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phosphamidon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Piperonyl butoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pirimicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pirimifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pirimifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prochloraz a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Procymidone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Profenofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Promecarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propamocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propaquizafop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Propargite a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propetamphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Propham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propiconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propoxur a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Propyzamide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prosulfocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prothiofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pymetrozine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Pyraclofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyraclostrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyrazophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Pyridaben a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyridaphenthion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyrifenox a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Pyrimethanil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyriproxifen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Quinalphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Quinoxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Quintozene a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Quizalofop-p-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Simazine a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 18 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Spinosad a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Spiroxamine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Sulfentrazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Sulfotep a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tau-Fluvalinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050TCA 2,3,5,6- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050TCNB, 2,3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebufenozide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebufenpyrad a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Tecnazene a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010TEPP a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tepraloxydim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-O-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-oxon-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbuthylazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbutryn a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tetrachlorvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tetraconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Tetradifon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Tetrasul a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiamethoxam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiodicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiometon sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiometon sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Thionazin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiophanate-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tiabendazol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tiometon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Tolclofos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Tolylfluanid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triadimefon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triadimenol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triazamate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Triazofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trichlorfon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.30Trichloronat a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Trichlorophenole, 2,4,6- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trifloxystrobin a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 19 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.20Triflumizole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trimethacarb-2,3,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trimethacarb-3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Vinclozolin a)*In house metod (210)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson

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 20 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

738173

ÅF-Infrastructure AB

Sigrid von Seth

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2017-06190043Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,5

Sigrid von Seth

2017-06-14

Provet ankom:

JordMatris:

2017-06-16

Utskriftsdatum: 2017-06-21

Provmärkning: 738173 17ÅF 18

Provtagningsplats: 738173

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%80.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts13Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.19Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.22Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.49Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.23Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.20Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.033Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



AR-17-SL-113164-01

Í%R%^Â!=y9jÎ

EUSELI2-00439950

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.28Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.57Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.46Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts1.3Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.5Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.4Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts1.5Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts2.9Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.5Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts72Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts31Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.24Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts9.0Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts21Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts20Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.036Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts13Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts38Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts92Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson

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-003v43



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-113165-01

EUSELI2-00439950
Í%R%^Â!=y:sÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

738173

ÅF-Infrastructure AB

Sigrid von Seth

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2017-06190044Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,5

Sigrid von Seth

2017-06-14

Provet ankom:

JordMatris:

2017-06-16

Utskriftsdatum: 2017-06-21

Provmärkning: 738173 17ÅF 19

Provtagningsplats: 738173

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



AR-17-SL-113165-01

Í%R%^Â!=y:sÎ

EUSELI2-00439950

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts24Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts9.2Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.5Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts11Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.9Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts6.7Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts18Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts57Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-113175-01

EUSELI2-00439956
Í%R%^Â!=yDfÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

738173

ÅF-Infrastructure AB

Sigrid von Seth

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2017-06190077Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,5

Sigrid von Seth

2017-06-15

Provet ankom:

JordMatris:

2017-06-16

Utskriftsdatum: 2017-06-21

Provmärkning: 738173 17ÅF 20

Provtagningsplats: 738173

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts22Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts10Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.4Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts9.0Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts7.0Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts5.8Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts14Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts41Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-113755-01

EUSELI2-00439630
Í%R%^Â!=ÄFIÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

738173

ÅF-Infrastructure AB

Sigrid von Seth

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2017-06160338Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,5

Sigrid von Seth

2017-06-14

Provet ankom:

JordMatris:

2017-06-15

Utskriftsdatum: 2017-06-22

Provmärkning: 738173 17ÅF21

Provtagningsplats: 738173

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%50.1Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts4.7Arsenik As b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts84Barium Ba b)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts130Bly Pb b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1.7Kadmium Cd b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.5Kobolt Co b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts22Koppar Cu b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts19Krom Cr b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.038Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts14Nickel Ni b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts40Vanadin V b)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts450Zink Zn b)SS028311 / ICP-AES25%

mg/kg Ts<0.100Abamectin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Acefate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Acetamiprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Acibenzolar-S-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Aclonifen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100Acrinathrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Aldicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Aldicarb sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Aldicarb sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.040Aldrin b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



AR-17-SL-113755-01

Í%R%^Â!=ÄFIÎ

EUSELI2-00439630

<0.040 halt

mg/kg Ts<0.020Aminocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.40Anilazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Aspon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Atrazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Atrazine-desethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.030Atrazine-desisopropyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100Azinphos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100Azinphos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Azoxystrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Benalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Bendiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<1.00Bentazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100Bifenthrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.60Binapacryl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.20Biphenyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Bitertanol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Boscalid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100Bromophos (methyl) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100Bromophos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.040Bromopropylate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Bupirimate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Buprofezin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Butocarboxim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Butocarboxim-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Butoxycarboxim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Butralin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Cadusafos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Captafol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100Captan b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



AR-17-SL-113755-01

Í%R%^Â!=ÄFIÎ
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halt

mg/kg Ts<0.020Carbaryl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Carbendazim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Carbofuran b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Carbophenothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Carbosulfan b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Carfentrazone-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100Chinomethionat b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Chlorbromuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Chlordane-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Chlordane-gamma b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.20Chlordimeform b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100Chlorfenson b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Chlorfenvinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.040Chlormephos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100Chlorobenzilate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Chloropropylate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.040Chlorothalonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100Chlorpropham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100Chlorpyrifos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100Chlorpyrifos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100Chlorpyrifos-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.040Chlorthal-dimethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100Chlozolinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Clofentezine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Clomazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Clothianidin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Coumaphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Cyanazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100Cyanofenphos b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



AR-17-SL-113755-01

Í%R%^Â!=ÄFIÎ
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halt

mg/kg Ts<0.100Cyanophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Cyazofamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.20Cyfluthrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.20Cyfluthrin, beta- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100Cyhalothrin, lambda- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Cypermethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Cyproconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.040Cyprodinil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Danifos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020DDD, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.040DDD-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020DDE, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.040DDE-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020DDT, o,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.022DDT, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100Deltamethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Demeton-S b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Demeton-S-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Demeton-S-methyl-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Desmetryn b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Dialifos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Diazinon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100Dichlobenil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100Dichlofluanid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Dichlorvos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100Dicloran b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<1.00Dicloranilin, 3,5- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100Dicofol, p,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Dicrotophos b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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halt

mg/kg Ts<0.020Dieldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Diethofencarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Difenoconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Dimethoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Dimethomorph b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.20Dinobuton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.080Dinoseb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.20Dinoterb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100Dioxathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Diphenamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.20Diphenylamine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Disulfoton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Disulfoton sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100Ditalimphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.40DNOC b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Endosulfan-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.040Endosulfan-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.040Endosulfan-sulfate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.040Endrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12EPN b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Epoxiconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.20Esfenvalerate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Ethiofencarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Ethiofencarb-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Ethiofencarb-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Ethion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Ethofumesate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Ethoprophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Etofenprox b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 5 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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halt

mg/kg Ts<0.020Etrimfos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Famoxadone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100Fenamiphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Fenamiphos sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Fenamiphos sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Fenarimol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Fenazaquin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Fenbuconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100Fenchlorphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Fenhexamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100Fenitrothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Fenoxycarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Fenpiclonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.20Fenpropathrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Fenpyroximate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100Fenson b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100Fensulfothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Fensulfothion-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Fensulfothion-oxon-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Fensulfothion-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Fenthion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Fenthion sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Fenthion sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100Fenvalerate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Fluazifop-P-butyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.40Fluazinam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Flucythrinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Fludioxonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Flumetralin b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 6 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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halt

mg/kg Ts<0.020Fluquinconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Flusilazol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100Folpet b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Fonofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.20Formothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Furalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Furathiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Haloxyfop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Haloxyfop-2-ethoxyethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Haloxyfop-R-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020HCH, alpha- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020HCH, gamma- (Lindane) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020HCH-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020HCH-delta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Heptachlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.040Heptachlor epoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Heptenophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Hexaconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Hexaklorbensen (HCB) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Hexazinone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Hexythiazox b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Hydroxycarbofuran, 3- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Hydroxycarbofuran, 3- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Imazalil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Imidacloprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Indoxacarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100Iodofenphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.040Iprodione b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Iprovalicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 7 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.020Isocarbofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Isofenphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Isofenphos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Isoprocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Isopropalin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Isoproturon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Isoxaben b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Kresoxim-metyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100Leptophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Linuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Malathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Malathion-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Mecarbam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Mepanipyrim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Mephosfolan b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Metalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Methabenzthiazuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Methamidophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Methidathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Methiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Methiocarb sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Methiocarb sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Methomyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.40Methoxychlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100Metribuzin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Mevinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Monocrotophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Myclobutanil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Napropamide b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 8 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.020Omethoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100Oxadixyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Oxamyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Oxamyl oxime b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Oxydemeton-metyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Oxydisulfoton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Paraoxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Paraoxon-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Parathion-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Paration b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Penconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Pencycuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100Pendimethalin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100Pentachloraniline b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Pentachloroanisole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Pentaklorbensen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100Permethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Phenmedipham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Phenothrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100Phenthoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.20Phenylphenol, 2- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Phorate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Phorate-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Phorate-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Phorate-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100Phosalone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.040Phosmet b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.20Phosmet-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Phosphamidon b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 9 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.020Piperonyl butoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Pirimicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100Pirimifos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100Pirimifos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Prochloraz b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.040Procymidone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.20Profenofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Promecarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Propamocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Propaquizafop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100Propargite b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Propetamphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100Propham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Propiconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Propoxur b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.040Propyzamide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Prosulfocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Prothiofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Pymetrozine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.20Pyraclofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Pyraclostrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Pyrazophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.040Pyridaben b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Pyridaphenthion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Pyrifenox b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.040Pyrimethanil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Pyriproxifen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Quinalphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Quinoxyfen b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 10 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.060Quintozene b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Quizalofop-p-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Simazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Spinosad b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Spiroxamine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Sulfentrazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Sulfotep b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Tau-Fluvalinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100TCA 2,3,5,6- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100TCNB, 2,3,4,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Tebuconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Tebufenozide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Tebufenpyrad b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Tecnazene b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020TEPP b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Tepraloxydim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Terbufos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Terbufos sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Terbufos sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Terbufos-O-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Terbufos-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Terbufos-oxon-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Terbuthylazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Terbutryn b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Tetrachlorvinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Tetraconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.040Tetradifon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.040Tetrasul b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Thiacloprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 11 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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mg/kg Ts<0.020Thiamethoxam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Thiodicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Thiometon sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Thiometon sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100Thionazin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Thiophanate-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Tiabendazol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Tiometon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.060Tolclofos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100Tolylfluanid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Triadimefon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Triadimenol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Triamiphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Triazamate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.040Triazofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Trichlorfon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.60Trichloronat b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.20Trichlorophenole, 2,4,6- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Trifloxystrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.40Triflumizole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Trimethacarb-2,3,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Trimethacarb-3,4,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Vamidothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Vamidothion sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.020Vamidothion sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.100Vinclozolin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg<0.050Abamectin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acefate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acetamiprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acibenzolar-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aclonifen a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 12 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.050Acrinathrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aldicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aldicarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aldicarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Aldrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aminocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Anilazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aspon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine-desethyl a)*In house metod (210)

mg/kg0.015Atrazine-desisopropyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Azinphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Azinphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Azoxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Benalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bendiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.50Bentazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bifenthrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.30Binapacryl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Biphenyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bitertanol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Boscalid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bromophos (methyl) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bromophos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Bromopropylate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bupirimate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Buprofezin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butocarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butocarboxim-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butoxycarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butralin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cadusafos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Captafol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Captan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbaryl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbendazim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbofuran a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbophenothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbosulfan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carfentrazone-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chinomethionat a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlorbromuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlordane-alpha a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlordane-gamma a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Chlordimeform a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 13 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.050Chlorfenson a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlorfenvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlormephos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorobenzilate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chloropropylate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlorothalonil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpropham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlorthal-dimethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlozolinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clofentezine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clomazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clothianidin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Coumaphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyanazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyanofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyanophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyazofamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Cyfluthrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Cyfluthrin, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyhalothrin, lambda- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cypermethrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyproconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Cyprodinil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Danifos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDD, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020DDD-o,p a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020DDE-o,p a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg0.011DDT, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Deltamethrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S-methyl-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Desmetryn a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dialifos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diazinon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dichlobenil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dichlofluanid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dichlorvos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dicloran a)*In house metod (210)

mg/kg<0.50Dicloranilin, 3,5- a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 14 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.050Dicofol, p,p a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dicrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dieldrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diethofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Difenoconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dimethoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dimethomorph a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Dinobuton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.040Dinoseb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Dinoterb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dioxathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diphenamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Diphenylamine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Disulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Disulfoton sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Ditalimphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20DNOC a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Endosulfan-alpha a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endosulfan-beta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endosulfan-sulfate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.060EPN a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Epoxiconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Esfenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethofumesate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethoprophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Etofenprox a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Etrimfos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Famoxadone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenamiphos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenamiphos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenarimol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenazaquin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenbuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenchlorphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenhexamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenitrothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenoxycarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenpiclonil a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 15 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.10Fenpropathrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenpyroximate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenson a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fensulfothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-oxon-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fluazifop-P-butyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Fluazinam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flucythrinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fludioxonil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flumetralin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fluquinconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flusilazol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Folpet a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fonofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Formothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Furalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Furathiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop-2-ethoxyethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop-R-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH, gamma- (Lindane) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH-beta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH-delta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Heptachlor a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Heptachlor epoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Heptenophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexaconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Hexaklorbensen (HCB) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexazinone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexythiazox a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hydroxycarbofuran, 3- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Imazalil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Imidacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Indoxacarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Iodofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Iprodione a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Iprovalicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isocarbofos a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 16 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Isofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isofenphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoprocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isopropalin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoproturon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoxaben a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Kresoxim-metyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Leptophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Linuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Malathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Malathion-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mecarbam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mepanipyrim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mephosfolan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Metalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methabenzthiazuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methamidophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methidathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methomyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Methoxychlor a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Metribuzin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Mevinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Monocrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Myclobutanil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Napropamide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Omethoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Oxadixyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxamyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxamyl oxime a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxydemeton-metyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxydisulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Paraoxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Paraoxon-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Parathion-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Paration a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Penconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pencycuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pendimethalin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pentachloraniline a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Pentachloroanisole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Pentaklorbensen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Permethrin a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 17 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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mg/kg<0.010Phenmedipham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phenothrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Phenthoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Phenylphenol, 2- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Phosalone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Phosmet a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Phosmet-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phosphamidon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Piperonyl butoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pirimicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pirimifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pirimifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prochloraz a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Procymidone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Profenofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Promecarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propamocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propaquizafop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Propargite a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propetamphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Propham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propiconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propoxur a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Propyzamide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prosulfocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prothiofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pymetrozine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Pyraclofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyraclostrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyrazophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Pyridaben a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyridaphenthion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyrifenox a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Pyrimethanil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyriproxifen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Quinalphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Quinoxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Quintozene a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Quizalofop-p-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Simazine a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 18 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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mg/kg<0.010Spinosad a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Spiroxamine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Sulfentrazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Sulfotep a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tau-Fluvalinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050TCA 2,3,5,6- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050TCNB, 2,3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebufenozide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebufenpyrad a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Tecnazene a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010TEPP a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tepraloxydim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-O-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-oxon-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbuthylazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbutryn a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tetrachlorvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tetraconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Tetradifon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Tetrasul a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiamethoxam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiodicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiometon sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiometon sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Thionazin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiophanate-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tiabendazol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tiometon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Tolclofos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Tolylfluanid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triadimefon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triadimenol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triazamate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Triazofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trichlorfon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.30Trichloronat a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Trichlorophenole, 2,4,6- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trifloxystrobin a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 19 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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mg/kg<0.20Triflumizole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trimethacarb-2,3,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trimethacarb-3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Vinclozolin a)*In house metod (210)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson

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 20 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-113166-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

738173

ÅF-Infrastructure AB

Sigrid von Seth

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2017-06190045Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,5

Sigrid von Seth

2017-06-14

Provet ankom:

JordMatris:

2017-06-16

Utskriftsdatum: 2017-06-21

Provmärkning: 738173 17ÅF 22

Provtagningsplats: 738173

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.032Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.042Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.100Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.038Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.038Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.081Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.069Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.031Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.20Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.27Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.27Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.54Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts5.1Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts100Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts23Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.30Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts7.5Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts18Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts25Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.058Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts15Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts37Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts100Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-113756-01

EUSELI2-00439630
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

738173

ÅF-Infrastructure AB

Sigrid von Seth

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2017-06160339Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,5

Sigrid von Seth

2017-06-14

Provet ankom:

JordMatris:

2017-06-15

Utskriftsdatum: 2017-06-22

Provmärkning: 738173 17ÅF23

Provtagningsplats: 738173

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.3Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts2.9Arsenik As b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts49Barium Ba b)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts17Bly Pb b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.6Kobolt Co b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts17Koppar Cu b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts18Krom Cr b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.042Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts15Nickel Ni b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts33Vanadin V b)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts82Zink Zn b)SS028311 / ICP-AES25%

mg/kg Ts<0.058Abamectin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Acefate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Acetamiprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Acibenzolar-S-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Aclonifen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Acrinathrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Aldicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Aldicarb sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Aldicarb sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Aldrin b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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<0.023 halt

mg/kg Ts<0.012Aminocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.23Anilazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Aspon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Atrazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Atrazine-desethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Atrazine-desisopropyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Azinphos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Azinphos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Azoxystrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Benalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Bendiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.58Bentazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Bifenthrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.35Binapacryl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Biphenyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Bitertanol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Boscalid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Bromophos (methyl) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Bromophos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Bromopropylate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Bupirimate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Buprofezin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Butocarboxim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Butocarboxim-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Butoxycarboxim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Butralin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Cadusafos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Captafol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Captan b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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halt

mg/kg Ts<0.012Carbaryl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Carbendazim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Carbofuran b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Carbophenothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Carbosulfan b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Carfentrazone-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Chinomethionat b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Chlorbromuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Chlordane-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Chlordane-gamma b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Chlordimeform b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Chlorfenson b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Chlorfenvinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Chlormephos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Chlorobenzilate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Chloropropylate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Chlorothalonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Chlorpropham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Chlorpyrifos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Chlorpyrifos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Chlorpyrifos-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Chlorthal-dimethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Chlozolinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Clofentezine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Clomazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Clothianidin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Coumaphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Cyanazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Cyanofenphos b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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halt

mg/kg Ts<0.058Cyanophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Cyazofamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Cyfluthrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Cyfluthrin, beta- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Cyhalothrin, lambda- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Cypermethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Cyproconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Cyprodinil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Danifos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.094DDD, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.023DDD-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.100DDE, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023DDE-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.030DDT, o,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.15DDT, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Deltamethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Demeton-S b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Demeton-S-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Demeton-S-methyl-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Desmetryn b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dialifos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Diazinon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Dichlobenil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Dichlofluanid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dichlorvos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Dicloran b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.58Dicloranilin, 3,5- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Dicofol, p,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dicrotophos b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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halt

mg/kg Ts<0.012Dieldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Diethofencarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Difenoconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dimethoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dimethomorph b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Dinobuton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.046Dinoseb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Dinoterb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Dioxathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Diphenamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Diphenylamine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Disulfoton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Disulfoton sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Ditalimphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.23DNOC b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Endosulfan-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Endosulfan-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Endosulfan-sulfate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Endrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069EPN b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Epoxiconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Esfenvalerate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethiofencarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethiofencarb-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethiofencarb-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethofumesate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethoprophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Etofenprox b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 5 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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halt

mg/kg Ts<0.012Etrimfos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Famoxadone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Fenamiphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenamiphos sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenamiphos sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenarimol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenazaquin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenbuconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Fenchlorphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenhexamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Fenitrothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenoxycarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenpiclonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Fenpropathrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenpyroximate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Fenson b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Fensulfothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fensulfothion-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fensulfothion-oxon-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fensulfothion-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenthion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenthion sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenthion sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Fenvalerate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fluazifop-P-butyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.23Fluazinam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Flucythrinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fludioxonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Flumetralin b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 6 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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halt

mg/kg Ts<0.012Fluquinconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Flusilazol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Folpet b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fonofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Formothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Furalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Furathiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Haloxyfop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Haloxyfop-2-ethoxyethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Haloxyfop-R-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012HCH, alpha- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012HCH, gamma- (Lindane) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012HCH-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012HCH-delta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Heptachlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Heptachlor epoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Heptenophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Hexaconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Hexaklorbensen (HCB) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Hexazinone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Hexythiazox b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Hydroxycarbofuran, 3- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Hydroxycarbofuran, 3- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Imazalil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Imidacloprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Indoxacarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Iodofenphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Iprodione b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Iprovalicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 7 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.012Isocarbofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isofenphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isofenphos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isoprocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isopropalin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isoproturon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isoxaben b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Kresoxim-metyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Leptophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Linuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Malathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Malathion-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Mecarbam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Mepanipyrim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Mephosfolan b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Metalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methabenzthiazuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methamidophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methidathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methiocarb sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methiocarb sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methomyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.23Methoxychlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Metribuzin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Mevinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Monocrotophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Myclobutanil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Napropamide b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 8 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.012Omethoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Oxadixyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Oxamyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Oxamyl oxime b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Oxydemeton-metyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Oxydisulfoton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Paraoxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Paraoxon-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Parathion-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Paration b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Penconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pencycuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Pendimethalin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Pentachloraniline b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Pentachloroanisole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Pentaklorbensen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Permethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phenmedipham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phenothrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Phenthoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Phenylphenol, 2- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phorate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phorate-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phorate-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phorate-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Phosalone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Phosmet b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Phosmet-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phosphamidon b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 9 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.012Piperonyl butoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pirimicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Pirimifos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Pirimifos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Prochloraz b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Procymidone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Profenofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Promecarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Propamocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Propaquizafop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Propargite b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Propetamphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Propham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Propiconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Propoxur b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Propyzamide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Prosulfocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Prothiofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pymetrozine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Pyraclofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pyraclostrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pyrazophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Pyridaben b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pyridaphenthion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pyrifenox b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Pyrimethanil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pyriproxifen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Quinalphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Quinoxyfen b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 10 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.035Quintozene b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Quizalofop-p-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Simazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Spinosad b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Spiroxamine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Sulfentrazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Sulfotep b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tau-Fluvalinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058TCA 2,3,5,6- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058TCNB, 2,3,4,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tebuconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tebufenozide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tebufenpyrad b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Tecnazene b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012TEPP b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tepraloxydim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos-O-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos-oxon-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbuthylazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbutryn b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tetrachlorvinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tetraconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Tetradifon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Tetrasul b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Thiacloprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 11 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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mg/kg Ts<0.012Thiamethoxam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Thiodicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Thiometon sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Thiometon sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Thionazin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Thiophanate-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tiabendazol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tiometon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.035Tolclofos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Tolylfluanid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Triadimefon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Triadimenol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Triamiphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Triazamate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Triazofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Trichlorfon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.35Trichloronat b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Trichlorophenole, 2,4,6- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Trifloxystrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.23Triflumizole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Trimethacarb-2,3,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Trimethacarb-3,4,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Vamidothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Vamidothion sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Vamidothion sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.058Vinclozolin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg<0.050Abamectin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acefate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acetamiprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acibenzolar-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aclonifen a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 12 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.050Acrinathrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aldicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aldicarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aldicarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Aldrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aminocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Anilazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aspon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine-desethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine-desisopropyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Azinphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Azinphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Azoxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Benalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bendiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.50Bentazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bifenthrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.30Binapacryl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Biphenyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bitertanol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Boscalid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bromophos (methyl) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bromophos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Bromopropylate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bupirimate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Buprofezin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butocarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butocarboxim-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butoxycarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butralin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cadusafos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Captafol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Captan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbaryl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbendazim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbofuran a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbophenothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbosulfan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carfentrazone-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chinomethionat a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlorbromuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlordane-alpha a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlordane-gamma a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Chlordimeform a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 13 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.050Chlorfenson a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlorfenvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlormephos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorobenzilate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chloropropylate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlorothalonil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpropham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlorthal-dimethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlozolinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clofentezine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clomazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clothianidin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Coumaphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyanazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyanofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyanophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyazofamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Cyfluthrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Cyfluthrin, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyhalothrin, lambda- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cypermethrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyproconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Cyprodinil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Danifos a)*In house metod (210)

mg/kg0.082DDD, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg0.020DDD-o,p a)*In house metod (210)

mg/kg0.087DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020DDE-o,p a)*In house metod (210)

mg/kg0.026DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg0.13DDT, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Deltamethrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S-methyl-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Desmetryn a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dialifos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diazinon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dichlobenil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dichlofluanid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dichlorvos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dicloran a)*In house metod (210)

mg/kg<0.50Dicloranilin, 3,5- a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 14 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.050Dicofol, p,p a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dicrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dieldrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diethofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Difenoconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dimethoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dimethomorph a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Dinobuton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.040Dinoseb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Dinoterb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dioxathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diphenamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Diphenylamine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Disulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Disulfoton sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Ditalimphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20DNOC a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Endosulfan-alpha a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endosulfan-beta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endosulfan-sulfate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.060EPN a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Epoxiconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Esfenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethofumesate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethoprophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Etofenprox a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Etrimfos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Famoxadone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenamiphos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenamiphos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenarimol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenazaquin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenbuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenchlorphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenhexamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenitrothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenoxycarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenpiclonil a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 15 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.10Fenpropathrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenpyroximate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenson a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fensulfothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-oxon-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fluazifop-P-butyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Fluazinam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flucythrinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fludioxonil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flumetralin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fluquinconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flusilazol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Folpet a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fonofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Formothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Furalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Furathiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop-2-ethoxyethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop-R-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH, gamma- (Lindane) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH-beta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH-delta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Heptachlor a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Heptachlor epoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Heptenophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexaconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Hexaklorbensen (HCB) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexazinone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexythiazox a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hydroxycarbofuran, 3- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Imazalil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Imidacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Indoxacarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Iodofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Iprodione a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Iprovalicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isocarbofos a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 16 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Isofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isofenphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoprocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isopropalin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoproturon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoxaben a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Kresoxim-metyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Leptophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Linuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Malathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Malathion-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mecarbam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mepanipyrim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mephosfolan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Metalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methabenzthiazuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methamidophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methidathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methomyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Methoxychlor a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Metribuzin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Mevinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Monocrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Myclobutanil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Napropamide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Omethoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Oxadixyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxamyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxamyl oxime a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxydemeton-metyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxydisulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Paraoxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Paraoxon-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Parathion-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Paration a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Penconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pencycuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pendimethalin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pentachloraniline a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Pentachloroanisole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Pentaklorbensen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Permethrin a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 17 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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mg/kg<0.010Phenmedipham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phenothrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Phenthoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Phenylphenol, 2- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Phosalone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Phosmet a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Phosmet-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phosphamidon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Piperonyl butoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pirimicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pirimifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pirimifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prochloraz a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Procymidone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Profenofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Promecarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propamocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propaquizafop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Propargite a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propetamphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Propham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propiconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propoxur a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Propyzamide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prosulfocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prothiofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pymetrozine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Pyraclofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyraclostrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyrazophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Pyridaben a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyridaphenthion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyrifenox a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Pyrimethanil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyriproxifen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Quinalphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Quinoxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Quintozene a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Quizalofop-p-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Simazine a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 18 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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mg/kg<0.010Spinosad a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Spiroxamine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Sulfentrazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Sulfotep a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tau-Fluvalinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050TCA 2,3,5,6- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050TCNB, 2,3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebufenozide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebufenpyrad a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Tecnazene a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010TEPP a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tepraloxydim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-O-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-oxon-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbuthylazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbutryn a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tetrachlorvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tetraconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Tetradifon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Tetrasul a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiamethoxam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiodicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiometon sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiometon sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Thionazin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiophanate-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tiabendazol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tiometon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Tolclofos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Tolylfluanid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triadimefon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triadimenol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triazamate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Triazofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trichlorfon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.30Trichloronat a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Trichlorophenole, 2,4,6- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trifloxystrobin a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 19 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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mg/kg<0.20Triflumizole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trimethacarb-2,3,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trimethacarb-3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Vinclozolin a)*In house metod (210)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson

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 20 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-113167-01

EUSELI2-00439950
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

738173

ÅF-Infrastructure AB

Sigrid von Seth

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2017-06190046Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,5

Sigrid von Seth

2017-06-14

Provet ankom:

JordMatris:

2017-06-16

Utskriftsdatum: 2017-06-21

Provmärkning: 738173 17ÅF 24

Provtagningsplats: 738173

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.5Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts41Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts54Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.45Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.7Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.5Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts10Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.6Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts15Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts120Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson

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-003v43



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-113757-01

EUSELI2-00439630
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

738173

ÅF-Infrastructure AB

Sigrid von Seth

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2017-06160340Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,2

Sigrid von Seth

2017-06-14

Provet ankom:

JordMatris:

2017-06-15

Utskriftsdatum: 2017-06-22

Provmärkning: 738173 17ÅF25

Provtagningsplats: 738173

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%78.8Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts5.9Arsenik As b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts75Barium Ba b)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts21Bly Pb b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.27Kadmium Cd b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts9.6Kobolt Co b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts14Koppar Cu b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts33Krom Cr b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.025Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts20Nickel Ni b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts44Vanadin V b)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts86Zink Zn b)SS028311 / ICP-AES25%

mg/kg Ts<0.064Abamectin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Acefate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Acetamiprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Acibenzolar-S-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Aclonifen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Acrinathrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Aldicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Aldicarb sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Aldicarb sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Aldrin b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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<0.026 halt

mg/kg Ts<0.013Aminocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.26Anilazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Aspon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Atrazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Atrazine-desethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Atrazine-desisopropyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Azinphos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Azinphos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Azoxystrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Benalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Bendiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.64Bentazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Bifenthrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.39Binapacryl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Biphenyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Bitertanol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Boscalid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Bromophos (methyl) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Bromophos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Bromopropylate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Bupirimate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Buprofezin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Butocarboxim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Butocarboxim-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Butoxycarboxim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Butralin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Cadusafos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.039Captafol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Captan b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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halt

mg/kg Ts<0.013Carbaryl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Carbendazim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Carbofuran b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Carbophenothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Carbosulfan b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Carfentrazone-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Chinomethionat b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Chlorbromuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Chlordane-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Chlordane-gamma b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Chlordimeform b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Chlorfenson b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Chlorfenvinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Chlormephos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Chlorobenzilate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Chloropropylate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Chlorothalonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Chlorpropham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Chlorpyrifos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Chlorpyrifos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Chlorpyrifos-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Chlorthal-dimethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Chlozolinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Clofentezine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Clomazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Clothianidin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Coumaphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Cyanazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Cyanofenphos b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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halt

mg/kg Ts<0.064Cyanophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Cyazofamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Cyfluthrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Cyfluthrin, beta- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Cyhalothrin, lambda- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Cypermethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Cyproconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Cyprodinil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Danifos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013DDD, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026DDD-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013DDE, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026DDE-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013DDT, o,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013DDT, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Deltamethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Demeton-S b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Demeton-S-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Demeton-S-methyl-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Desmetryn b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Dialifos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Diazinon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Dichlobenil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Dichlofluanid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Dichlorvos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Dicloran b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.64Dicloranilin, 3,5- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Dicofol, p,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Dicrotophos b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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halt

mg/kg Ts<0.013Dieldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Diethofencarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Difenoconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Dimethoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Dimethomorph b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Dinobuton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.051Dinoseb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Dinoterb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Dioxathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Diphenamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Diphenylamine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Disulfoton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Disulfoton sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Ditalimphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.26DNOC b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Endosulfan-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Endosulfan-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Endosulfan-sulfate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Endrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.077EPN b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Epoxiconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Esfenvalerate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Ethiofencarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Ethiofencarb-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Ethiofencarb-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Ethion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Ethofumesate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Ethoprophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Etofenprox b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 5 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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halt

mg/kg Ts<0.013Etrimfos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Famoxadone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Fenamiphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenamiphos sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenamiphos sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenarimol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenazaquin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenbuconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Fenchlorphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenhexamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Fenitrothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenoxycarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenpiclonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Fenpropathrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenpyroximate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Fenson b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Fensulfothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fensulfothion-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fensulfothion-oxon-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fensulfothion-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenthion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenthion sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenthion sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Fenvalerate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fluazifop-P-butyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.26Fluazinam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Flucythrinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fludioxonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Flumetralin b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 6 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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halt

mg/kg Ts<0.013Fluquinconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Flusilazol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Folpet b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fonofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Formothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Furalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Furathiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Haloxyfop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Haloxyfop-2-ethoxyethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Haloxyfop-R-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013HCH, alpha- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013HCH, gamma- (Lindane) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013HCH-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013HCH-delta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.039Heptachlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Heptachlor epoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Heptenophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Hexaconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.039Hexaklorbensen (HCB) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Hexazinone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Hexythiazox b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Hydroxycarbofuran, 3- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Hydroxycarbofuran, 3- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Imazalil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Imidacloprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Indoxacarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Iodofenphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Iprodione b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Iprovalicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 7 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.013Isocarbofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Isofenphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Isofenphos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Isoprocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Isopropalin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Isoproturon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Isoxaben b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Kresoxim-metyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Leptophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Linuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Malathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Malathion-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Mecarbam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Mepanipyrim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Mephosfolan b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Metalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Methabenzthiazuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Methamidophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Methidathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Methiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Methiocarb sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Methiocarb sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Methomyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.26Methoxychlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Metribuzin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.039Mevinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Monocrotophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Myclobutanil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Napropamide b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 8 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.013Omethoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Oxadixyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Oxamyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Oxamyl oxime b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Oxydemeton-metyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Oxydisulfoton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Paraoxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Paraoxon-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.039Parathion-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.039Paration b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Penconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pencycuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Pendimethalin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Pentachloraniline b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.039Pentachloroanisole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.039Pentaklorbensen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Permethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Phenmedipham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Phenothrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Phenthoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Phenylphenol, 2- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Phorate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Phorate-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Phorate-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Phorate-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Phosalone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Phosmet b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Phosmet-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Phosphamidon b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 9 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.013Piperonyl butoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pirimicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Pirimifos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Pirimifos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Prochloraz b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Procymidone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Profenofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Promecarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Propamocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Propaquizafop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Propargite b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Propetamphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Propham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Propiconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Propoxur b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Propyzamide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Prosulfocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Prothiofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pymetrozine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Pyraclofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pyraclostrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pyrazophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Pyridaben b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pyridaphenthion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pyrifenox b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Pyrimethanil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pyriproxifen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.039Quinalphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Quinoxyfen b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 10 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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mg/kg Ts<0.039Quintozene b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Quizalofop-p-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Simazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Spinosad b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Spiroxamine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Sulfentrazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.039Sulfotep b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tau-Fluvalinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064TCA 2,3,5,6- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064TCNB, 2,3,4,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tebuconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tebufenozide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tebufenpyrad b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.039Tecnazene b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013TEPP b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tepraloxydim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbufos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbufos sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbufos sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbufos-O-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbufos-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbufos-oxon-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbuthylazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbutryn b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tetrachlorvinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tetraconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Tetradifon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Tetrasul b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Thiacloprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 11 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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mg/kg Ts<0.013Thiamethoxam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Thiodicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Thiometon sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Thiometon sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Thionazin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Thiophanate-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tiabendazol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tiometon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.039Tolclofos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Tolylfluanid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Triadimefon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Triadimenol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Triamiphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Triazamate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Triazofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Trichlorfon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.39Trichloronat b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Trichlorophenole, 2,4,6- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Trifloxystrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.26Triflumizole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Trimethacarb-2,3,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Trimethacarb-3,4,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Vamidothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Vamidothion sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Vamidothion sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Vinclozolin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg<0.050Abamectin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acefate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acetamiprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acibenzolar-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aclonifen a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 12 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.050Acrinathrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aldicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aldicarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aldicarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Aldrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aminocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Anilazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aspon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine-desethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine-desisopropyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Azinphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Azinphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Azoxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Benalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bendiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.50Bentazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bifenthrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.30Binapacryl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Biphenyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bitertanol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Boscalid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bromophos (methyl) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bromophos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Bromopropylate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bupirimate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Buprofezin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butocarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butocarboxim-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butoxycarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butralin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cadusafos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Captafol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Captan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbaryl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbendazim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbofuran a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbophenothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbosulfan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carfentrazone-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chinomethionat a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlorbromuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlordane-alpha a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlordane-gamma a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Chlordimeform a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 13 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.050Chlorfenson a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlorfenvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlormephos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorobenzilate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chloropropylate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlorothalonil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpropham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlorthal-dimethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlozolinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clofentezine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clomazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clothianidin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Coumaphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyanazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyanofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyanophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyazofamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Cyfluthrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Cyfluthrin, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyhalothrin, lambda- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cypermethrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyproconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Cyprodinil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Danifos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDD, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020DDD-o,p a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020DDE-o,p a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDT, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Deltamethrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S-methyl-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Desmetryn a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dialifos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diazinon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dichlobenil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dichlofluanid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dichlorvos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dicloran a)*In house metod (210)

mg/kg<0.50Dicloranilin, 3,5- a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 14 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.050Dicofol, p,p a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dicrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dieldrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diethofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Difenoconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dimethoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dimethomorph a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Dinobuton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.040Dinoseb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Dinoterb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dioxathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diphenamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Diphenylamine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Disulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Disulfoton sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Ditalimphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20DNOC a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Endosulfan-alpha a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endosulfan-beta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endosulfan-sulfate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.060EPN a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Epoxiconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Esfenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethofumesate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethoprophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Etofenprox a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Etrimfos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Famoxadone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenamiphos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenamiphos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenarimol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenazaquin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenbuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenchlorphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenhexamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenitrothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenoxycarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenpiclonil a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 15 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.10Fenpropathrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenpyroximate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenson a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fensulfothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-oxon-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fluazifop-P-butyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Fluazinam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flucythrinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fludioxonil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flumetralin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fluquinconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flusilazol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Folpet a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fonofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Formothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Furalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Furathiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop-2-ethoxyethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop-R-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH, gamma- (Lindane) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH-beta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH-delta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Heptachlor a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Heptachlor epoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Heptenophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexaconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Hexaklorbensen (HCB) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexazinone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexythiazox a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hydroxycarbofuran, 3- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Imazalil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Imidacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Indoxacarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Iodofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Iprodione a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Iprovalicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isocarbofos a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 16 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Isofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isofenphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoprocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isopropalin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoproturon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoxaben a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Kresoxim-metyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Leptophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Linuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Malathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Malathion-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mecarbam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mepanipyrim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mephosfolan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Metalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methabenzthiazuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methamidophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methidathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methomyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Methoxychlor a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Metribuzin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Mevinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Monocrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Myclobutanil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Napropamide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Omethoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Oxadixyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxamyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxamyl oxime a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxydemeton-metyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxydisulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Paraoxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Paraoxon-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Parathion-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Paration a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Penconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pencycuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pendimethalin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pentachloraniline a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Pentachloroanisole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Pentaklorbensen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Permethrin a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 17 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Phenmedipham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phenothrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Phenthoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Phenylphenol, 2- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Phosalone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Phosmet a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Phosmet-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phosphamidon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Piperonyl butoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pirimicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pirimifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pirimifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prochloraz a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Procymidone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Profenofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Promecarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propamocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propaquizafop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Propargite a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propetamphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Propham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propiconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propoxur a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Propyzamide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prosulfocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prothiofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pymetrozine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Pyraclofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyraclostrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyrazophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Pyridaben a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyridaphenthion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyrifenox a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Pyrimethanil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyriproxifen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Quinalphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Quinoxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Quintozene a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Quizalofop-p-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Simazine a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 18 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Spinosad a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Spiroxamine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Sulfentrazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Sulfotep a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tau-Fluvalinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050TCA 2,3,5,6- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050TCNB, 2,3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebufenozide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebufenpyrad a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Tecnazene a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010TEPP a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tepraloxydim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-O-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-oxon-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbuthylazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbutryn a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tetrachlorvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tetraconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Tetradifon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Tetrasul a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiamethoxam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiodicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiometon sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiometon sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Thionazin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiophanate-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tiabendazol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tiometon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Tolclofos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Tolylfluanid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triadimefon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triadimenol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triazamate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Triazofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trichlorfon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.30Trichloronat a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Trichlorophenole, 2,4,6- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trifloxystrobin a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 19 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.20Triflumizole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trimethacarb-2,3,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trimethacarb-3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Vinclozolin a)*In house metod (210)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson

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 20 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

738173

ÅF-Infrastructure AB

Sigrid von Seth

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2017-06160336Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,2

Sigrid von Seth

2017-06-14

Provet ankom:

JordMatris:

2017-06-15

Utskriftsdatum: 2017-06-22

Provmärkning: 738173 17ÅF26

Provtagningsplats: 738173

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%73.5Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts5.6Arsenik As b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts75Barium Ba b)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts26Bly Pb b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.34Kadmium Cd b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.6Kobolt Co b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts20Koppar Cu b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts31Krom Cr b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.032Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts22Nickel Ni b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts67Vanadin V b)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts140Zink Zn b)SS028311 / ICP-AES25%

mg/kg Ts<0.069Abamectin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Acefate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Acetamiprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Acibenzolar-S-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Aclonifen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069Acrinathrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Aldicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Aldicarb sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Aldicarb sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.028Aldrin b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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<0.028 halt

mg/kg Ts<0.014Aminocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.28Anilazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Aspon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Atrazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Atrazine-desethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Atrazine-desisopropyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069Azinphos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069Azinphos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Azoxystrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Benalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Bendiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.69Bentazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069Bifenthrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.41Binapacryl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.14Biphenyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Bitertanol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Boscalid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069Bromophos (methyl) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069Bromophos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.028Bromopropylate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Bupirimate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Buprofezin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Butocarboxim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Butocarboxim-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Butoxycarboxim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Butralin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Cadusafos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.041Captafol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069Captan b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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halt

mg/kg Ts<0.014Carbaryl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Carbendazim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Carbofuran b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Carbophenothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Carbosulfan b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Carfentrazone-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069Chinomethionat b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Chlorbromuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Chlordane-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Chlordane-gamma b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.14Chlordimeform b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069Chlorfenson b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Chlorfenvinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.028Chlormephos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069Chlorobenzilate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Chloropropylate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.028Chlorothalonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069Chlorpropham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069Chlorpyrifos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069Chlorpyrifos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069Chlorpyrifos-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.028Chlorthal-dimethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069Chlozolinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Clofentezine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Clomazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Clothianidin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Coumaphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Cyanazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069Cyanofenphos b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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halt

mg/kg Ts<0.069Cyanophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Cyazofamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.14Cyfluthrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.14Cyfluthrin, beta- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069Cyhalothrin, lambda- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Cypermethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Cyproconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.028Cyprodinil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Danifos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014DDD, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.028DDD-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014DDE, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.028DDE-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014DDT, o,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014DDT, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069Deltamethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Demeton-S b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Demeton-S-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Demeton-S-methyl-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Desmetryn b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Dialifos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Diazinon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069Dichlobenil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069Dichlofluanid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Dichlorvos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069Dicloran b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.69Dicloranilin, 3,5- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069Dicofol, p,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Dicrotophos b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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halt

mg/kg Ts<0.014Dieldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Diethofencarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Difenoconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Dimethoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Dimethomorph b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.14Dinobuton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.055Dinoseb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.14Dinoterb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069Dioxathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Diphenamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.14Diphenylamine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Disulfoton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Disulfoton sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069Ditalimphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.28DNOC b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Endosulfan-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.028Endosulfan-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.028Endosulfan-sulfate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.028Endrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.082EPN b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Epoxiconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.14Esfenvalerate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Ethiofencarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Ethiofencarb-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Ethiofencarb-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Ethion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Ethofumesate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Ethoprophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Etofenprox b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 5 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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halt

mg/kg Ts<0.014Etrimfos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Famoxadone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069Fenamiphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Fenamiphos sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Fenamiphos sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Fenarimol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Fenazaquin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Fenbuconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069Fenchlorphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Fenhexamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069Fenitrothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Fenoxycarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Fenpiclonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.14Fenpropathrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Fenpyroximate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069Fenson b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069Fensulfothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Fensulfothion-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Fensulfothion-oxon-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Fensulfothion-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Fenthion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Fenthion sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Fenthion sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069Fenvalerate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Fluazifop-P-butyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.28Fluazinam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Flucythrinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Fludioxonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Flumetralin b)*Beräknad från analyserad 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 6 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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halt

mg/kg Ts<0.014Fluquinconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Flusilazol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069Folpet b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Fonofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.14Formothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Furalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Furathiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Haloxyfop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Haloxyfop-2-ethoxyethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Haloxyfop-R-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014HCH, alpha- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014HCH, gamma- (Lindane) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014HCH-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014HCH-delta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.041Heptachlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.028Heptachlor epoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Heptenophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Hexaconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.041Hexaklorbensen (HCB) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Hexazinone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Hexythiazox b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Hydroxycarbofuran, 3- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Hydroxycarbofuran, 3- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Imazalil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Imidacloprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Indoxacarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069Iodofenphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.028Iprodione b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Iprovalicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 7 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.014Isocarbofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Isofenphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Isofenphos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Isoprocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Isopropalin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Isoproturon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Isoxaben b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Kresoxim-metyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069Leptophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Linuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Malathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Malathion-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Mecarbam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Mepanipyrim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Mephosfolan b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Metalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Methabenzthiazuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Methamidophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Methidathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Methiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Methiocarb sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Methiocarb sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Methomyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.28Methoxychlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069Metribuzin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.041Mevinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Monocrotophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Myclobutanil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Napropamide b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 8 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.014Omethoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069Oxadixyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Oxamyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Oxamyl oxime b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Oxydemeton-metyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Oxydisulfoton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Paraoxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Paraoxon-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.041Parathion-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.041Paration b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Penconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Pencycuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069Pendimethalin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069Pentachloraniline b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.041Pentachloroanisole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.041Pentaklorbensen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069Permethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Phenmedipham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Phenothrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069Phenthoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.14Phenylphenol, 2- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Phorate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Phorate-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Phorate-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Phorate-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069Phosalone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.028Phosmet b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.14Phosmet-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Phosphamidon b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 9 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.014Piperonyl butoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Pirimicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069Pirimifos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069Pirimifos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Prochloraz b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.028Procymidone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.14Profenofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Promecarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Propamocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Propaquizafop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069Propargite b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Propetamphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069Propham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Propiconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Propoxur b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.028Propyzamide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Prosulfocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Prothiofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Pymetrozine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.14Pyraclofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Pyraclostrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Pyrazophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.028Pyridaben b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Pyridaphenthion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Pyrifenox b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.028Pyrimethanil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Pyriproxifen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.041Quinalphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Quinoxyfen b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 10 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.041Quintozene b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Quizalofop-p-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Simazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Spinosad b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Spiroxamine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Sulfentrazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.041Sulfotep b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Tau-Fluvalinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069TCA 2,3,5,6- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069TCNB, 2,3,4,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Tebuconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Tebufenozide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Tebufenpyrad b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.041Tecnazene b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014TEPP b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Tepraloxydim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Terbufos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Terbufos sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Terbufos sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Terbufos-O-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Terbufos-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Terbufos-oxon-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Terbuthylazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Terbutryn b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Tetrachlorvinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Tetraconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.028Tetradifon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.028Tetrasul b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Thiacloprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 11 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.014Thiamethoxam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Thiodicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Thiometon sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Thiometon sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069Thionazin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Thiophanate-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Tiabendazol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Tiometon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.041Tolclofos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069Tolylfluanid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Triadimefon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Triadimenol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Triamiphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Triazamate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.028Triazofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Trichlorfon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.41Trichloronat b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.14Trichlorophenole, 2,4,6- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Trifloxystrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.28Triflumizole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Trimethacarb-2,3,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Trimethacarb-3,4,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Vamidothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Vamidothion sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.014Vamidothion sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.069Vinclozolin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg<0.050Abamectin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acefate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acetamiprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acibenzolar-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aclonifen a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 12 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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mg/kg<0.050Acrinathrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aldicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aldicarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aldicarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Aldrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aminocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Anilazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aspon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine-desethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine-desisopropyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Azinphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Azinphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Azoxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Benalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bendiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.50Bentazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bifenthrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.30Binapacryl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Biphenyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bitertanol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Boscalid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bromophos (methyl) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bromophos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Bromopropylate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bupirimate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Buprofezin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butocarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butocarboxim-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butoxycarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butralin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cadusafos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Captafol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Captan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbaryl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbendazim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbofuran a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbophenothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbosulfan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carfentrazone-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chinomethionat a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlorbromuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlordane-alpha a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlordane-gamma a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Chlordimeform a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 13 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.050Chlorfenson a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlorfenvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlormephos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorobenzilate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chloropropylate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlorothalonil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpropham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlorthal-dimethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlozolinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clofentezine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clomazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clothianidin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Coumaphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyanazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyanofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyanophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyazofamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Cyfluthrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Cyfluthrin, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyhalothrin, lambda- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cypermethrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyproconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Cyprodinil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Danifos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDD, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020DDD-o,p a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020DDE-o,p a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDT, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Deltamethrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S-methyl-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Desmetryn a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dialifos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diazinon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dichlobenil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dichlofluanid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dichlorvos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dicloran a)*In house metod (210)

mg/kg<0.50Dicloranilin, 3,5- a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 14 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.050Dicofol, p,p a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dicrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dieldrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diethofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Difenoconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dimethoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dimethomorph a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Dinobuton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.040Dinoseb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Dinoterb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dioxathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diphenamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Diphenylamine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Disulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Disulfoton sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Ditalimphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20DNOC a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Endosulfan-alpha a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endosulfan-beta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endosulfan-sulfate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.060EPN a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Epoxiconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Esfenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethofumesate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethoprophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Etofenprox a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Etrimfos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Famoxadone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenamiphos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenamiphos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenarimol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenazaquin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenbuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenchlorphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenhexamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenitrothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenoxycarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenpiclonil a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 15 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.10Fenpropathrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenpyroximate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenson a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fensulfothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-oxon-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fluazifop-P-butyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Fluazinam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flucythrinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fludioxonil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flumetralin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fluquinconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flusilazol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Folpet a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fonofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Formothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Furalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Furathiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop-2-ethoxyethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop-R-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH, gamma- (Lindane) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH-beta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH-delta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Heptachlor a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Heptachlor epoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Heptenophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexaconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Hexaklorbensen (HCB) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexazinone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexythiazox a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hydroxycarbofuran, 3- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Imazalil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Imidacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Indoxacarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Iodofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Iprodione a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Iprovalicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isocarbofos a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 16 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Isofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isofenphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoprocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isopropalin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoproturon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoxaben a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Kresoxim-metyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Leptophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Linuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Malathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Malathion-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mecarbam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mepanipyrim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mephosfolan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Metalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methabenzthiazuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methamidophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methidathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methomyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Methoxychlor a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Metribuzin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Mevinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Monocrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Myclobutanil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Napropamide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Omethoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Oxadixyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxamyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxamyl oxime a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxydemeton-metyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxydisulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Paraoxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Paraoxon-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Parathion-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Paration a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Penconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pencycuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pendimethalin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pentachloraniline a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Pentachloroanisole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Pentaklorbensen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Permethrin a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 17 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Phenmedipham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phenothrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Phenthoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Phenylphenol, 2- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Phosalone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Phosmet a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Phosmet-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phosphamidon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Piperonyl butoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pirimicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pirimifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pirimifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prochloraz a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Procymidone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Profenofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Promecarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propamocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propaquizafop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Propargite a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propetamphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Propham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propiconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propoxur a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Propyzamide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prosulfocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prothiofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pymetrozine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Pyraclofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyraclostrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyrazophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Pyridaben a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyridaphenthion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyrifenox a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Pyrimethanil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyriproxifen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Quinalphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Quinoxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Quintozene a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Quizalofop-p-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Simazine a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 18 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



AR-17-SL-113753-01

Í%R%^Â!=ÄD7Î
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mg/kg<0.010Spinosad a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Spiroxamine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Sulfentrazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Sulfotep a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tau-Fluvalinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050TCA 2,3,5,6- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050TCNB, 2,3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebufenozide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebufenpyrad a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Tecnazene a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010TEPP a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tepraloxydim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-O-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-oxon-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbuthylazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbutryn a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tetrachlorvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tetraconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Tetradifon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Tetrasul a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiamethoxam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiodicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiometon sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiometon sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Thionazin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiophanate-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tiabendazol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tiometon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Tolclofos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Tolylfluanid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triadimefon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triadimenol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triazamate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Triazofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trichlorfon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.30Trichloronat a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Trichlorophenole, 2,4,6- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trifloxystrobin a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 19 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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mg/kg<0.20Triflumizole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trimethacarb-2,3,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trimethacarb-3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Vinclozolin a)*In house metod (210)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson

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 20 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-113176-01

EUSELI2-00439956
Í%R%^Â!=yEoÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

738173

ÅF-Infrastructure AB

Sigrid von Seth

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2017-06190078Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,2

Sigrid von Seth

2017-06-15

Provet ankom:

JordMatris:

2017-06-16

Utskriftsdatum: 2017-06-21

Provmärkning: 738173 17ÅF 27

Provtagningsplats: 738173

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%81.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts6.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts70Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts21Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.21Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts9.1Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts14Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts30Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.026Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts17Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts43Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts77Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-120048-01

EUSELI2-00441500
Í%R%^Â!>hÄeÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

738173

ÅF-Infrastructure AB

Sigrid von Seth

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2017-06220482Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,5

Sigrid von Seth

2017-06-20

Provet ankom:

JordMatris:

2017-06-22

Utskriftsdatum: 2017-06-30

Provmärkning: 738173 17ÅF28

Provtagningsplats: 738173

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.3Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts<0.056Abamectin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Acefate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Acetamiprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Acibenzolar-S-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Aclonifen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Acrinathrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Aldicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Aldicarb sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Aldicarb sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Aldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Aminocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.23Anilazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Aspon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Atrazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Atrazine-desethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Atrazine-desisopropyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Azinphos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



AR-17-SL-120048-01
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EUSELI2-00441500

mg/kg Ts<0.056Azinphos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Azoxystrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Benalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Bendiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.57Bentazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Bifenthrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.34Binapacryl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Biphenyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Bitertanol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Boscalid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Bromophos (methyl) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Bromophos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Bromopropylate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Bupirimate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Buprofezin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Butocarboxim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Butocarboxim-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Butoxycarboxim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Butralin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Cadusafos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.034Captafol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Captan b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Carbaryl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Carbendazim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Carbofuran b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Carbophenothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Carbosulfan b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Carfentrazone-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Chinomethionat b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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mg/kg Ts<0.012Chlorbromuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Chlordane-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Chlordane-gamma b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Chlordimeform b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Chlorfenson b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Chlorfenvinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Chlormephos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Chlorobenzilate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Chloropropylate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Chlorothalonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Chlorpropham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Chlorpyrifos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Chlorpyrifos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Chlorpyrifos-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Chlorthal-dimethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Chlozolinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Clofentezine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Clomazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Clothianidin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Coumaphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Cyanazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Cyanofenphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Cyanophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Cyazofamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Cyfluthrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Cyfluthrin, beta- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Cyhalothrin, lambda- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Cypermethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Cyproconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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mg/kg Ts<0.023Cyprodinil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Danifos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012DDD, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023DDD-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.046DDE, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023DDE-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012DDT, o,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012DDT, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Deltamethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Demeton-S b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Demeton-S-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Demeton-S-methyl-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Desmetryn b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dialifos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Diazinon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Dichlobenil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Dichlofluanid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dichlorvos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Dicloran b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.57Dicloranilin, 3,5- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Dicofol, p,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dicrotophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dieldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Diethofencarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Difenoconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dimethoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Dimethomorph b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Dinobuton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.045Dinoseb b)*Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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mg/kg Ts<0.12Dinoterb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Dioxathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Diphenamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Diphenylamine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Disulfoton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Disulfoton sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Ditalimphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.23DNOC b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Endosulfan-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Endosulfan-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Endosulfan-sulfate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Endrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.068EPN b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Epoxiconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Esfenvalerate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethiofencarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethiofencarb-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethiofencarb-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethofumesate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Ethoprophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Etofenprox b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Etrimfos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Famoxadone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Fenamiphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenamiphos sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenamiphos sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenarimol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenazaquin b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 5 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



AR-17-SL-120048-01

Í%R%^Â!>hÄeÎ

EUSELI2-00441500

mg/kg Ts<0.012Fenbuconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Fenchlorphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenhexamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Fenitrothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenoxycarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenpiclonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Fenpropathrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenpyroximate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Fenson b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Fensulfothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fensulfothion-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fensulfothion-oxon-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fensulfothion-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenthion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenthion sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fenthion sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Fenvalerate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fluazifop-P-butyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.23Fluazinam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Flucythrinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fludioxonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Flumetralin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fluquinconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Flusilazol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Folpet b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Fonofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Formothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Furalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Furathiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 6 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



AR-17-SL-120048-01

Í%R%^Â!>hÄeÎ

EUSELI2-00441500

mg/kg Ts<0.012Haloxyfop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Haloxyfop-2-ethoxyethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Haloxyfop-R-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012HCH, alpha- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012HCH, gamma- (Lindane) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012HCH-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012HCH-delta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.034Heptachlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Heptachlor epoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Heptenophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Hexaconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.034Hexaklorbensen (HCB) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Hexazinone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Hexythiazox b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Hydroxycarbofuran, 3- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Hydroxycarbofuran, 3- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Imazalil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Imidacloprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Indoxacarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Iodofenphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Iprodione b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Iprovalicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isocarbofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isofenphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isofenphos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isoprocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isopropalin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isoproturon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Isoxaben b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 7 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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Í%R%^Â!>hÄeÎ

EUSELI2-00441500

mg/kg Ts<0.012Kresoxim-metyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Leptophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Linuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Malathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Malathion-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Mecarbam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Mepanipyrim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Mephosfolan b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Metalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methabenzthiazuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methamidophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methidathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methiocarb sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methiocarb sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Methomyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.23Methoxychlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Metribuzin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.034Mevinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Monocrotophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Myclobutanil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Napropamide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Omethoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Oxadixyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Oxamyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Oxamyl oxime b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Oxydemeton-metyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Oxydisulfoton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Paraoxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 8 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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Í%R%^Â!>hÄeÎ

EUSELI2-00441500

mg/kg Ts<0.012Paraoxon-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.034Parathion-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.034Paration b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Penconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pencycuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Pendimethalin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Pentachloraniline b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.034Pentachloroanisole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.034Pentaklorbensen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Permethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phenmedipham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phenothrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Phenthoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Phenylphenol, 2- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phorate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phorate-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phorate-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phorate-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Phosalone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Phosmet b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Phosmet-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Phosphamidon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Piperonyl butoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pirimicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Pirimifos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Pirimifos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Prochloraz b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Procymidone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Profenofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 9 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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Í%R%^Â!>hÄeÎ

EUSELI2-00441500

mg/kg Ts<0.012Promecarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Propamocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Propaquizafop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Propargite b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Propetamphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Propham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Propiconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Propoxur b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Propyzamide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Prosulfocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Prothiofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pymetrozine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Pyraclofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pyraclostrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pyrazophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Pyridaben b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pyridaphenthion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pyrifenox b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Pyrimethanil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Pyriproxifen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.034Quinalphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Quinoxyfen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.034Quintozene b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Quizalofop-p-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Simazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Spinosad b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Spiroxamine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Sulfentrazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.034Sulfotep b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 10 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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Í%R%^Â!>hÄeÎ

EUSELI2-00441500

mg/kg Ts<0.012Tau-Fluvalinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056TCA 2,3,5,6- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056TCNB, 2,3,4,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tebuconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tebufenozide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tebufenpyrad b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.034Tecnazene b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012TEPP b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tepraloxydim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos-O-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbufos-oxon-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbuthylazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Terbutryn b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tetrachlorvinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tetraconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Tetradifon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Tetrasul b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Thiacloprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Thiamethoxam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Thiodicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Thiometon sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Thiometon sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Thionazin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Thiophanate-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Tiabendazol b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 11 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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EUSELI2-00441500

mg/kg Ts<0.012Tiometon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.034Tolclofos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Tolylfluanid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Triadimefon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Triadimenol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Triamiphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Triazamate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.023Triazofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Trichlorfon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.34Trichloronat b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.12Trichlorophenole, 2,4,6- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Trifloxystrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.23Triflumizole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Trimethacarb-2,3,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Trimethacarb-3,4,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Vamidothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Vamidothion sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.012Vamidothion sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.056Vinclozolin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg<0.050Abamectin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acefate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acetamiprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acibenzolar-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aclonifen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Acrinathrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aldicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aldicarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aldicarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Aldrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aminocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Anilazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aspon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine-desethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine-desisopropyl a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 12 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.050Azinphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Azinphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Azoxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Benalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bendiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.50Bentazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bifenthrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.30Binapacryl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Biphenyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bitertanol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Boscalid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bromophos (methyl) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bromophos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Bromopropylate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bupirimate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Buprofezin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butocarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butocarboxim-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butoxycarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butralin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cadusafos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Captafol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Captan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbaryl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbendazim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbofuran a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbophenothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbosulfan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carfentrazone-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chinomethionat a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlorbromuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlordane-alpha a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlordane-gamma a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Chlordimeform a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorfenson a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlorfenvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlormephos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorobenzilate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chloropropylate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlorothalonil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpropham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlorthal-dimethyl a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 13 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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mg/kg<0.050Chlozolinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clofentezine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clomazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clothianidin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Coumaphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyanazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyanofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyanophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyazofamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Cyfluthrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Cyfluthrin, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyhalothrin, lambda- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cypermethrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyproconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Cyprodinil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Danifos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDD, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020DDD-o,p a)*In house metod (210)

mg/kg0.041DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020DDE-o,p a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDT, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Deltamethrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S-methyl-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Desmetryn a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dialifos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diazinon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dichlobenil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dichlofluanid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dichlorvos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dicloran a)*In house metod (210)

mg/kg<0.50Dicloranilin, 3,5- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dicofol, p,p a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dicrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dieldrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diethofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Difenoconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dimethoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dimethomorph a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Dinobuton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.040Dinoseb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Dinoterb a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 14 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.050Dioxathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diphenamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Diphenylamine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Disulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Disulfoton sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Ditalimphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20DNOC a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Endosulfan-alpha a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endosulfan-beta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endosulfan-sulfate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.060EPN a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Epoxiconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Esfenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethofumesate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethoprophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Etofenprox a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Etrimfos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Famoxadone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenamiphos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenamiphos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenarimol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenazaquin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenbuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenchlorphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenhexamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenitrothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenoxycarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenpiclonil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Fenpropathrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenpyroximate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenson a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fensulfothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-oxon-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenvalerate a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 15 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Fluazifop-P-butyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Fluazinam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flucythrinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fludioxonil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flumetralin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fluquinconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flusilazol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Folpet a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fonofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Formothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Furalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Furathiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop-2-ethoxyethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop-R-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH, gamma- (Lindane) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH-beta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH-delta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Heptachlor a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Heptachlor epoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Heptenophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexaconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Hexaklorbensen (HCB) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexazinone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexythiazox a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hydroxycarbofuran, 3- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Imazalil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Imidacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Indoxacarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Iodofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Iprodione a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Iprovalicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isocarbofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isofenphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoprocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isopropalin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoproturon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoxaben a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Kresoxim-metyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Leptophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Linuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Malathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Malathion-O-analogue a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 16 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Mecarbam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mepanipyrim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mephosfolan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Metalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methabenzthiazuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methamidophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methidathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methomyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Methoxychlor a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Metribuzin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Mevinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Monocrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Myclobutanil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Napropamide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Omethoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Oxadixyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxamyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxamyl oxime a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxydemeton-metyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxydisulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Paraoxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Paraoxon-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Parathion-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Paration a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Penconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pencycuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pendimethalin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pentachloraniline a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Pentachloroanisole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Pentaklorbensen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Permethrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phenmedipham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phenothrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Phenthoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Phenylphenol, 2- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Phosalone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Phosmet a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 17 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.10Phosmet-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phosphamidon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Piperonyl butoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pirimicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pirimifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pirimifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prochloraz a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Procymidone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Profenofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Promecarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propamocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propaquizafop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Propargite a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propetamphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Propham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propiconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propoxur a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Propyzamide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prosulfocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prothiofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pymetrozine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Pyraclofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyraclostrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyrazophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Pyridaben a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyridaphenthion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyrifenox a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Pyrimethanil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyriproxifen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Quinalphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Quinoxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Quintozene a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Quizalofop-p-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Simazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Spinosad a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Spiroxamine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Sulfentrazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Sulfotep a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tau-Fluvalinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050TCA 2,3,5,6- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050TCNB, 2,3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebufenozide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebufenpyrad a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Tecnazene a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 18 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010TEPP a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tepraloxydim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-O-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-oxon-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbuthylazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbutryn a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tetrachlorvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tetraconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Tetradifon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Tetrasul a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiamethoxam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiodicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiometon sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiometon sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Thionazin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiophanate-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tiabendazol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tiometon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Tolclofos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Tolylfluanid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triadimefon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triadimenol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triazamate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Triazofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trichlorfon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.30Trichloronat a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Trichlorophenole, 2,4,6- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trifloxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Triflumizole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trimethacarb-2,3,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trimethacarb-3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Vinclozolin a)*In house metod (210)

Utförande laboratorium/underleverantör:

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 19 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson

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 20 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-120049-01

EUSELI2-00441500
Í%R%^Â!>hÅnÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

738173

ÅF-Infrastructure AB

Sigrid von Seth

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2017-06220483Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,5

Sigrid von Seth

2017-06-20

Provet ankom:

JordMatris:

2017-06-22

Utskriftsdatum: 2017-06-30

Provmärkning: 738173 17ÅF29

Provtagningsplats: 738173

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%78.9Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts<0.064Abamectin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Acefate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Acetamiprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Acibenzolar-S-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Aclonifen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Acrinathrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Aldicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Aldicarb sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Aldicarb sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Aldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Aminocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.26Anilazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Aspon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Atrazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Atrazine-desethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Atrazine-desisopropyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Azinphos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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mg/kg Ts<0.064Azinphos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Azoxystrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Benalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Bendiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.64Bentazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Bifenthrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.38Binapacryl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Biphenyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Bitertanol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Boscalid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Bromophos (methyl) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Bromophos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Bromopropylate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Bupirimate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Buprofezin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Butocarboxim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Butocarboxim-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Butoxycarboxim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Butralin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Cadusafos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.038Captafol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Captan b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Carbaryl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Carbendazim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Carbofuran b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Carbophenothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Carbosulfan b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Carfentrazone-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Chinomethionat b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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mg/kg Ts<0.013Chlorbromuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Chlordane-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Chlordane-gamma b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Chlordimeform b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Chlorfenson b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Chlorfenvinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Chlormephos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Chlorobenzilate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Chloropropylate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Chlorothalonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Chlorpropham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Chlorpyrifos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Chlorpyrifos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Chlorpyrifos-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Chlorthal-dimethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Chlozolinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Clofentezine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Clomazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Clothianidin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Coumaphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Cyanazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Cyanofenphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Cyanophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Cyazofamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Cyfluthrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Cyfluthrin, beta- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Cyhalothrin, lambda- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Cypermethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Cyproconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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mg/kg Ts<0.026Cyprodinil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Danifos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013DDD, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026DDD-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013DDE, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026DDE-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013DDT, o,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013DDT, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Deltamethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Demeton-S b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Demeton-S-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Demeton-S-methyl-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Desmetryn b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Dialifos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Diazinon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Dichlobenil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Dichlofluanid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Dichlorvos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Dicloran b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.64Dicloranilin, 3,5- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Dicofol, p,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Dicrotophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Dieldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Diethofencarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Difenoconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Dimethoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Dimethomorph b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Dinobuton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.051Dinoseb b)*Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.13Dinoterb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Dioxathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Diphenamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Diphenylamine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Disulfoton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Disulfoton sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Ditalimphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.26DNOC b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Endosulfan-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Endosulfan-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Endosulfan-sulfate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Endrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.076EPN b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Epoxiconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Esfenvalerate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Ethiofencarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Ethiofencarb-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Ethiofencarb-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Ethion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Ethofumesate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Ethoprophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Etofenprox b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Etrimfos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Famoxadone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Fenamiphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenamiphos sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenamiphos sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenarimol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenazaquin b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 5 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.013Fenbuconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Fenchlorphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenhexamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Fenitrothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenoxycarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenpiclonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Fenpropathrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenpyroximate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Fenson b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Fensulfothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fensulfothion-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fensulfothion-oxon-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fensulfothion-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenthion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenthion sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenthion sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Fenvalerate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fluazifop-P-butyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.26Fluazinam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Flucythrinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fludioxonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Flumetralin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fluquinconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Flusilazol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Folpet b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fonofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Formothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Furalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Furathiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 6 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.013Haloxyfop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Haloxyfop-2-ethoxyethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Haloxyfop-R-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013HCH, alpha- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013HCH, gamma- (Lindane) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013HCH-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013HCH-delta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.038Heptachlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Heptachlor epoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Heptenophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Hexaconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.038Hexaklorbensen (HCB) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Hexazinone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Hexythiazox b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Hydroxycarbofuran, 3- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Hydroxycarbofuran, 3- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Imazalil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Imidacloprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Indoxacarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Iodofenphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Iprodione b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Iprovalicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Isocarbofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Isofenphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Isofenphos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Isoprocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Isopropalin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Isoproturon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Isoxaben b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 7 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.013Kresoxim-metyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Leptophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Linuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Malathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Malathion-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Mecarbam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Mepanipyrim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Mephosfolan b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Metalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Methabenzthiazuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Methamidophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Methidathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Methiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Methiocarb sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Methiocarb sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Methomyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.26Methoxychlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Metribuzin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.038Mevinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Monocrotophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Myclobutanil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Napropamide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Omethoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Oxadixyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Oxamyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Oxamyl oxime b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Oxydemeton-metyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Oxydisulfoton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Paraoxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 8 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.013Paraoxon-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.038Parathion-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.038Paration b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Penconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pencycuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Pendimethalin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Pentachloraniline b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.038Pentachloroanisole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.038Pentaklorbensen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Permethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Phenmedipham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Phenothrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Phenthoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Phenylphenol, 2- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Phorate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Phorate-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Phorate-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Phorate-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Phosalone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Phosmet b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Phosmet-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Phosphamidon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Piperonyl butoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pirimicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Pirimifos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Pirimifos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Prochloraz b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Procymidone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Profenofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 9 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



AR-17-SL-120049-01

Í%R%^Â!>hÅnÎ

EUSELI2-00441500

mg/kg Ts<0.013Promecarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Propamocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Propaquizafop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Propargite b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Propetamphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Propham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Propiconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Propoxur b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Propyzamide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Prosulfocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Prothiofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pymetrozine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Pyraclofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pyraclostrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pyrazophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Pyridaben b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pyridaphenthion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pyrifenox b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Pyrimethanil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pyriproxifen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.038Quinalphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Quinoxyfen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.038Quintozene b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Quizalofop-p-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Simazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Spinosad b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Spiroxamine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Sulfentrazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.038Sulfotep b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 10 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.013Tau-Fluvalinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064TCA 2,3,5,6- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064TCNB, 2,3,4,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tebuconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tebufenozide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tebufenpyrad b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.038Tecnazene b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013TEPP b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tepraloxydim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbufos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbufos sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbufos sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbufos-O-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbufos-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbufos-oxon-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbuthylazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbutryn b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tetrachlorvinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tetraconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Tetradifon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Tetrasul b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Thiacloprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Thiamethoxam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Thiodicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Thiometon sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Thiometon sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Thionazin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Thiophanate-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tiabendazol b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 11 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.013Tiometon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.038Tolclofos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Tolylfluanid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Triadimefon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Triadimenol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Triamiphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Triazamate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.026Triazofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Trichlorfon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.38Trichloronat b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Trichlorophenole, 2,4,6- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Trifloxystrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.26Triflumizole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Trimethacarb-2,3,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Trimethacarb-3,4,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Vamidothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Vamidothion sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Vamidothion sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.064Vinclozolin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg<0.050Abamectin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acefate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acetamiprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acibenzolar-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aclonifen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Acrinathrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aldicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aldicarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aldicarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Aldrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aminocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Anilazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aspon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine-desethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine-desisopropyl a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 12 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.050Azinphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Azinphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Azoxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Benalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bendiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.50Bentazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bifenthrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.30Binapacryl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Biphenyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bitertanol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Boscalid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bromophos (methyl) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bromophos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Bromopropylate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bupirimate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Buprofezin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butocarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butocarboxim-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butoxycarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butralin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cadusafos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Captafol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Captan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbaryl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbendazim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbofuran a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbophenothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbosulfan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carfentrazone-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chinomethionat a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlorbromuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlordane-alpha a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlordane-gamma a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Chlordimeform a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorfenson a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlorfenvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlormephos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorobenzilate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chloropropylate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlorothalonil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpropham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlorthal-dimethyl a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 13 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.050Chlozolinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clofentezine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clomazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clothianidin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Coumaphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyanazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyanofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyanophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyazofamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Cyfluthrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Cyfluthrin, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyhalothrin, lambda- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cypermethrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyproconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Cyprodinil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Danifos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDD, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020DDD-o,p a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020DDE-o,p a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDT, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Deltamethrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S-methyl-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Desmetryn a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dialifos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diazinon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dichlobenil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dichlofluanid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dichlorvos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dicloran a)*In house metod (210)

mg/kg<0.50Dicloranilin, 3,5- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dicofol, p,p a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dicrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dieldrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diethofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Difenoconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dimethoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dimethomorph a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Dinobuton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.040Dinoseb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Dinoterb a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 14 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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mg/kg<0.050Dioxathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diphenamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Diphenylamine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Disulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Disulfoton sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Ditalimphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20DNOC a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Endosulfan-alpha a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endosulfan-beta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endosulfan-sulfate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.060EPN a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Epoxiconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Esfenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethofumesate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethoprophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Etofenprox a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Etrimfos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Famoxadone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenamiphos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenamiphos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenarimol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenazaquin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenbuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenchlorphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenhexamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenitrothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenoxycarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenpiclonil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Fenpropathrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenpyroximate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenson a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fensulfothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-oxon-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenvalerate a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 15 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Fluazifop-P-butyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Fluazinam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flucythrinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fludioxonil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flumetralin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fluquinconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flusilazol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Folpet a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fonofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Formothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Furalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Furathiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop-2-ethoxyethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop-R-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH, gamma- (Lindane) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH-beta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH-delta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Heptachlor a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Heptachlor epoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Heptenophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexaconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Hexaklorbensen (HCB) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexazinone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexythiazox a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hydroxycarbofuran, 3- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Imazalil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Imidacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Indoxacarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Iodofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Iprodione a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Iprovalicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isocarbofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isofenphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoprocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isopropalin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoproturon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoxaben a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Kresoxim-metyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Leptophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Linuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Malathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Malathion-O-analogue a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 16 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Mecarbam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mepanipyrim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mephosfolan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Metalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methabenzthiazuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methamidophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methidathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methomyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Methoxychlor a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Metribuzin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Mevinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Monocrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Myclobutanil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Napropamide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Omethoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Oxadixyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxamyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxamyl oxime a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxydemeton-metyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxydisulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Paraoxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Paraoxon-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Parathion-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Paration a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Penconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pencycuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pendimethalin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pentachloraniline a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Pentachloroanisole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Pentaklorbensen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Permethrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phenmedipham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phenothrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Phenthoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Phenylphenol, 2- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Phosalone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Phosmet a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 17 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.10Phosmet-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phosphamidon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Piperonyl butoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pirimicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pirimifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pirimifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prochloraz a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Procymidone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Profenofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Promecarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propamocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propaquizafop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Propargite a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propetamphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Propham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propiconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propoxur a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Propyzamide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prosulfocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prothiofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pymetrozine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Pyraclofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyraclostrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyrazophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Pyridaben a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyridaphenthion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyrifenox a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Pyrimethanil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyriproxifen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Quinalphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Quinoxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Quintozene a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Quizalofop-p-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Simazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Spinosad a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Spiroxamine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Sulfentrazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Sulfotep a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tau-Fluvalinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050TCA 2,3,5,6- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050TCNB, 2,3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebufenozide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebufenpyrad a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Tecnazene a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 18 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010TEPP a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tepraloxydim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-O-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-oxon-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbuthylazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbutryn a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tetrachlorvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tetraconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Tetradifon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Tetrasul a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiamethoxam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiodicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiometon sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiometon sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Thionazin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiophanate-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tiabendazol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tiometon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Tolclofos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Tolylfluanid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triadimefon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triadimenol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triazamate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Triazofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trichlorfon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.30Trichloronat a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Trichlorophenole, 2,4,6- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trifloxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Triflumizole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trimethacarb-2,3,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trimethacarb-3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Vinclozolin a)*In house metod (210)

Utförande laboratorium/underleverantör:

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 19 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson

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 20 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-120050-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

738173

ÅF-Infrastructure AB

Sigrid von Seth

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2017-06220484Provnummer: Djup (m)

Provtagare

Provtagningsdatum

0-0,5

Sigrid von Seth

2017-06-20

Provet ankom:

JordMatris:

2017-06-22

Utskriftsdatum: 2017-06-30

Provmärkning: 738173 17ÅF30

Provtagningsplats: 738173

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%81.0Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts<0.062Abamectin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Acefate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Acetamiprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Acibenzolar-S-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Aclonifen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062Acrinathrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Aldicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Aldicarb sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Aldicarb sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.025Aldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Aminocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.25Anilazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Aspon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Atrazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Atrazine-desethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Atrazine-desisopropyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062Azinphos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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EUSELI2-00441500

mg/kg Ts<0.062Azinphos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Azoxystrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Benalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Bendiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.62Bentazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062Bifenthrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.38Binapacryl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Biphenyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Bitertanol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Boscalid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062Bromophos (methyl) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062Bromophos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.025Bromopropylate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Bupirimate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Buprofezin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Butocarboxim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Butocarboxim-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Butoxycarboxim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Butralin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Cadusafos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.038Captafol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062Captan b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Carbaryl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Carbendazim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Carbofuran b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Carbophenothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Carbosulfan b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Carfentrazone-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062Chinomethionat b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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mg/kg Ts<0.013Chlorbromuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Chlordane-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Chlordane-gamma b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Chlordimeform b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062Chlorfenson b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Chlorfenvinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.025Chlormephos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062Chlorobenzilate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Chloropropylate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.025Chlorothalonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062Chlorpropham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062Chlorpyrifos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062Chlorpyrifos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062Chlorpyrifos-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.025Chlorthal-dimethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062Chlozolinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Clofentezine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Clomazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Clothianidin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Coumaphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Cyanazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062Cyanofenphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062Cyanophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Cyazofamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Cyfluthrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Cyfluthrin, beta- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062Cyhalothrin, lambda- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Cypermethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Cyproconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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mg/kg Ts<0.025Cyprodinil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Danifos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013DDD, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.025DDD-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013DDE, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.025DDE-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013DDT, o,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013DDT, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062Deltamethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Demeton-S b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Demeton-S-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Demeton-S-methyl-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Desmetryn b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Dialifos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Diazinon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062Dichlobenil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062Dichlofluanid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Dichlorvos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062Dicloran b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.62Dicloranilin, 3,5- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062Dicofol, p,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Dicrotophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Dieldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Diethofencarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Difenoconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Dimethoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Dimethomorph b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Dinobuton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.050Dinoseb b)*Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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mg/kg Ts<0.13Dinoterb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062Dioxathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Diphenamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Diphenylamine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Disulfoton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Disulfoton sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062Ditalimphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.25DNOC b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Endosulfan-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.025Endosulfan-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.025Endosulfan-sulfate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.025Endrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.075EPN b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Epoxiconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Esfenvalerate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Ethiofencarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Ethiofencarb-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Ethiofencarb-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Ethion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Ethofumesate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Ethoprophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Etofenprox b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Etrimfos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Famoxadone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062Fenamiphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenamiphos sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenamiphos sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenarimol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenazaquin b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 5 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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mg/kg Ts<0.013Fenbuconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062Fenchlorphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenhexamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062Fenitrothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenoxycarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenpiclonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Fenpropathrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenpyroximate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062Fenson b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062Fensulfothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fensulfothion-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fensulfothion-oxon-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fensulfothion-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenthion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenthion sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fenthion sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062Fenvalerate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fluazifop-P-butyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.25Fluazinam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Flucythrinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fludioxonil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Flumetralin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fluquinconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Flusilazol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062Folpet b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Fonofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Formothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Furalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Furathiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 6 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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mg/kg Ts<0.013Haloxyfop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Haloxyfop-2-ethoxyethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Haloxyfop-R-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013HCH, alpha- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013HCH, gamma- (Lindane) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013HCH-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013HCH-delta b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.038Heptachlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.025Heptachlor epoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Heptenophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Hexaconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.038Hexaklorbensen (HCB) b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Hexazinone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Hexythiazox b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Hydroxycarbofuran, 3- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Hydroxycarbofuran, 3- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Imazalil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Imidacloprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Indoxacarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062Iodofenphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.025Iprodione b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Iprovalicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Isocarbofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Isofenphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Isofenphos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Isoprocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Isopropalin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Isoproturon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Isoxaben b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 7 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



AR-17-SL-120050-01

Í%R%^Â!>hÆwÎ

EUSELI2-00441500

mg/kg Ts<0.013Kresoxim-metyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062Leptophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Linuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Malathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Malathion-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Mecarbam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Mepanipyrim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Mephosfolan b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Metalaxyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Methabenzthiazuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Methamidophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Methidathion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Methiocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Methiocarb sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Methiocarb sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Methomyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.25Methoxychlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062Metribuzin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.038Mevinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Monocrotophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Myclobutanil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Napropamide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Omethoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062Oxadixyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Oxamyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Oxamyl oxime b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Oxydemeton-metyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Oxydisulfoton b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Paraoxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 8 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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mg/kg Ts<0.013Paraoxon-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.038Parathion-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.038Paration b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Penconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pencycuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062Pendimethalin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062Pentachloraniline b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.038Pentachloroanisole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.038Pentaklorbensen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062Permethrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Phenmedipham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Phenothrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062Phenthoate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Phenylphenol, 2- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Phorate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Phorate-O-analogue b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Phorate-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Phorate-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062Phosalone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.025Phosmet b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Phosmet-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Phosphamidon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Piperonyl butoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pirimicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062Pirimifos-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062Pirimifos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Prochloraz b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.025Procymidone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Profenofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 9 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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mg/kg Ts<0.013Promecarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Propamocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Propaquizafop b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062Propargite b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Propetamphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062Propham b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Propiconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Propoxur b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.025Propyzamide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Prosulfocarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Prothiofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pymetrozine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Pyraclofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pyraclostrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pyrazophos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.025Pyridaben b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pyridaphenthion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pyrifenox b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.025Pyrimethanil b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Pyriproxifen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.038Quinalphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Quinoxyfen b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.038Quintozene b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Quizalofop-p-ethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Simazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Spinosad b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Spiroxamine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Sulfentrazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.038Sulfotep b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 10 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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mg/kg Ts<0.013Tau-Fluvalinate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062TCA 2,3,5,6- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062TCNB, 2,3,4,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tebuconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tebufenozide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tebufenpyrad b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.038Tecnazene b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013TEPP b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tepraloxydim b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbufos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbufos sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbufos sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbufos-O-sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbufos-oxon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbufos-oxon-sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbuthylazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Terbutryn b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tetrachlorvinphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tetraconazole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.025Tetradifon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.025Tetrasul b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Thiacloprid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Thiamethoxam b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Thiodicarb b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Thiometon sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Thiometon sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062Thionazin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Thiophanate-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Tiabendazol b)*Beräknad från analyserad 

halt

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 11 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.013Tiometon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.038Tolclofos-methyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062Tolylfluanid b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Triadimefon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Triadimenol b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Triamiphos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Triazamate b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.025Triazofos b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Trichlorfon b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.38Trichloronat b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.13Trichlorophenole, 2,4,6- b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Trifloxystrobin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.25Triflumizole b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Trimethacarb-2,3,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Trimethacarb-3,4,5 b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Vamidothion b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Vamidothion sulfone b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.013Vamidothion sulfoxide b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts<0.062Vinclozolin b)*Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg<0.050Abamectin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acefate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acetamiprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Acibenzolar-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aclonifen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Acrinathrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aldicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aldicarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aldicarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Aldrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aminocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Anilazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Aspon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine-desethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Atrazine-desisopropyl a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 12 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.050Azinphos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Azinphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Azoxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Benalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bendiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.50Bentazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bifenthrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.30Binapacryl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Biphenyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bitertanol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Boscalid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bromophos (methyl) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Bromophos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Bromopropylate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Bupirimate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Buprofezin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butocarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butocarboxim-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butoxycarboxim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Butralin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cadusafos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Captafol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Captan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbaryl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbendazim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbofuran a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbophenothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carbosulfan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Carfentrazone-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chinomethionat a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlorbromuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlordane-alpha a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlordane-gamma a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Chlordimeform a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorfenson a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chlorfenvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlormephos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorobenzilate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Chloropropylate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlorothalonil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpropham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Chlorpyrifos-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Chlorthal-dimethyl a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 13 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.050Chlozolinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clofentezine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clomazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Clothianidin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Coumaphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyanazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyanofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyanophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyazofamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Cyfluthrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Cyfluthrin, beta- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Cyhalothrin, lambda- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cypermethrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Cyproconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Cyprodinil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Danifos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDD, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020DDD-o,p a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020DDE-o,p a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010DDT, p,p’- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Deltamethrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Demeton-S-methyl-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Desmetryn a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dialifos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diazinon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dichlobenil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dichlofluanid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dichlorvos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dicloran a)*In house metod (210)

mg/kg<0.50Dicloranilin, 3,5- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Dicofol, p,p a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dicrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dieldrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diethofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Difenoconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dimethoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Dimethomorph a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Dinobuton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.040Dinoseb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Dinoterb a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 14 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.050Dioxathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Diphenamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Diphenylamine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Disulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Disulfoton sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Ditalimphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20DNOC a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Endosulfan-alpha a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endosulfan-beta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endosulfan-sulfate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Endrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.060EPN a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Epoxiconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Esfenvalerate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethiofencarb-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethofumesate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Ethoprophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Etofenprox a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Etrimfos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Famoxadone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenamiphos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenamiphos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenarimol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenazaquin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenbuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenchlorphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenhexamid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenitrothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenoxycarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenpiclonil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Fenpropathrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenpyroximate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenson a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fensulfothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-oxon-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fensulfothion-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fenthion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Fenvalerate a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 15 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg<0.010Fluazifop-P-butyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Fluazinam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flucythrinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fludioxonil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flumetralin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fluquinconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Flusilazol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Folpet a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Fonofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Formothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Furalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Furathiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop-2-ethoxyethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Haloxyfop-R-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH, alpha- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH, gamma- (Lindane) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH-beta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010HCH-delta a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Heptachlor a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Heptachlor epoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Heptenophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexaconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Hexaklorbensen (HCB) a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexazinone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hexythiazox a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Hydroxycarbofuran, 3- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Imazalil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Imidacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Indoxacarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Iodofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Iprodione a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Iprovalicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isocarbofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isofenphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isofenphos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoprocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isopropalin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoproturon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Isoxaben a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Kresoxim-metyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Leptophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Linuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Malathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Malathion-O-analogue a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 16 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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mg/kg<0.010Mecarbam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mepanipyrim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Mephosfolan a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Metalaxyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methabenzthiazuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methamidophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methidathion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methiocarb sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Methomyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Methoxychlor a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Metribuzin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Mevinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Monocrotophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Myclobutanil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Napropamide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Omethoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Oxadixyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxamyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxamyl oxime a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxydemeton-metyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Oxydisulfoton a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Paraoxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Paraoxon-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Parathion-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Paration a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Penconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pencycuron a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pendimethalin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pentachloraniline a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Pentachloroanisole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Pentaklorbensen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Permethrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phenmedipham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phenothrin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Phenthoate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Phenylphenol, 2- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-O-analogue a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phorate-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Phosalone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Phosmet a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 17 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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mg/kg<0.10Phosmet-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Phosphamidon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Piperonyl butoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pirimicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pirimifos-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Pirimifos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prochloraz a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Procymidone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Profenofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Promecarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propamocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propaquizafop a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Propargite a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propetamphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Propham a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propiconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Propoxur a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Propyzamide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prosulfocarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Prothiofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pymetrozine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Pyraclofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyraclostrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyrazophos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Pyridaben a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyridaphenthion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyrifenox a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Pyrimethanil a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Pyriproxifen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Quinalphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Quinoxyfen a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Quintozene a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Quizalofop-p-ethyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Simazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Spinosad a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Spiroxamine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Sulfentrazone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Sulfotep a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tau-Fluvalinate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050TCA 2,3,5,6- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050TCNB, 2,3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebuconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebufenozide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tebufenpyrad a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Tecnazene a)*In house metod (210)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 18 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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mg/kg<0.010TEPP a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tepraloxydim a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-O-sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-oxon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbufos-oxon-sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbuthylazine a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Terbutryn a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tetrachlorvinphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tetraconazole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Tetradifon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Tetrasul a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiacloprid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiamethoxam a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiodicarb a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiometon sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiometon sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Thionazin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Thiophanate-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tiabendazol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Tiometon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.030Tolclofos-methyl a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Tolylfluanid a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triadimefon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triadimenol a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triamiphos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Triazamate a)*In house metod (210)

mg/kg<0.020Triazofos a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trichlorfon a)*In house metod (210)

mg/kg<0.30Trichloronat a)*In house metod (210)

mg/kg<0.10Trichlorophenole, 2,4,6- a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trifloxystrobin a)*In house metod (210)

mg/kg<0.20Triflumizole a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trimethacarb-2,3,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Trimethacarb-3,4,5 a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion sulfone a)*In house metod (210)

mg/kg<0.010Vamidothion sulfoxide a)*In house metod (210)

mg/kg<0.050Vinclozolin a)*In house metod (210)

Utförande laboratorium/underleverantör:

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 19 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Filipsson

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 20 av 20

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-115559-01

EUSELI2-00439560
Í%R%^Â!>3RWÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

738173

ÅF-Infrastructure AB

Sigrid von Seth

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2017-06160136Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

8,6

Sigrid von Seth

2017-06-15

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2017-06-16

Utskriftsdatum: 2017-06-26

Provmärkning: 738173 17ÅF04

Provtagningsplats: 738173

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l<0.010Atrazine a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Atrazine-desethyl a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Atrazine-desisopropyl a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Atrazin-2-hydroxy a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Bentazone a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Cyanazine a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.0102,6-Diklorbenzamid a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010D -2,4 a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Diclorprop a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Dimethoate a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Diuron a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Ethofumesate a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Fenoxaprop a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Fluroxypyr a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Hexazinone a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Imidacloprid a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Isoproturon a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Kloridazon a)Enviromental Science & 25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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Technology  vol. 31, no 2

µg/l<0.010Klopyralid a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Klorsulfuron a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Kvinmerac a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010MCPA a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Mekoprop a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Metamitron a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Metazaklor a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Metribuzin a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Metsulfuron-metyl a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Simazine a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Terbuthylazine a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Tifensulfuron-metyl a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.0102,4,5-T a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.0102(4-Klorfenoxy)propionsyra (4-CPP) a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.0101-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.0101-(3,4-Diklorfenyl)urea a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Azoxystrobin a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Bitertanol a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010DMST a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Iprodione a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Metribuzin-desamino-diketo a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Metribuzin-diketo a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Simazin-2-hydroxy a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Terbutylazin-2-hydroxy a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

µg/l<0.010Terbutylazin-desetyl a)Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-115557-01

EUSELI2-00439560
Í%R%^Â!>3PEÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

738173

ÅF-Infrastructure AB

Sigrid von Seth

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2017-06160134Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

8,6

Sigrid von Seth

2017-06-15

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2017-06-16

Utskriftsdatum: 2017-06-26

Provmärkning: 738173 17ÅF10

Provtagningsplats: 738173

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.02-Klortoluen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.04-Klortoluen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 0.20Bensen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Brombensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

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 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



AR-17-SL-115557-01

Í%R%^Â!>3PEÎ

EUSELI2-00439560

µg/l< 1.0Bromklormetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Dibromklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Dibrommetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Diklormetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Etylbensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Hexachlorobutadiene (HCBD) b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Klorbensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Naftalen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0m/p-Xylen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0n-Butylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0o-Xylen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Propylbensen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Tetrakloreten b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Tetraklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Toluen b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Tribrommetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Triklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/l< 0.0010Aluminium Al (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l< 0.00020Arsenik As (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.0086Barium Ba (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l< 0.000050Bly Pb (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l< 0.000020Kadmium Cd (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l< 0.00020Kobolt Co (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.00020Koppar Cu (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

35%

mg/l< 0.00020Krom Cr (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) b)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.00066Nickel Ni (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.00010Silver Ag (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l< 0.00010Tenn Sn (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.00020Vanadin V (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.0013Zink Zn (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 35%

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 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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mod

µg/l<0.10Atrazine a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Atrazine-desethyl a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Atrazine-desisopropyl a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Simazine a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Terbuthylazine a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Diuron a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.101-(3,4-Diklorfenyl)urea a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.101-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Imazapyr a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Linuron a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Cyanazine a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.102,6-Diklorbenzamid a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Bentazone a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Diclorprop a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Mekoprop-P (MCPP) a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10MCPA a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.102,4,5-T a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10D -2,4 a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

mg/l< 0.10Alifater >C8-C10 b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.10Alifater >C10-C12 b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.10Alifater >C12-C16 b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.25Alifater >C16-C35 b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.25Aromater >C8-C10 b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.25Aromater >C10-C16 b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0S:a Diklorfenoler b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Summa Triklorfenol b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Summa Tetraklorfenol b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Pentaklorfenol b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10DDT-o,p b)*Internal Method 20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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LidMiljö.0A.01.17

µg/l< 0.10DDT,p,p'- b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10DDE,o,p- b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10DDE-p,p b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10HCH,gamma- (Lindane) b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10HCH-alfa b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10HCH-beta b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10HCH-delta b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Hexaklorbensen (HCB) b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Endosulfan-alpha b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Endosulfan-beta b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Endosulfan-sulfate b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Dieldrin b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Endrin b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 28 b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 52 b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 101 b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 118 b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 153 b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 138 b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 180 b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10N-nitroso-di-n-propylamin b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Nitrobensen b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Azobensen b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10N-nitrosodifenylamin b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.102,6-Dinitrotoluen b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.102,4-Dinitrotoluen b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretyl)eter b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloroisopropyl)eter b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Hexakloretan b)*Internal Method 20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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LidMiljö.0A.01.17

µg/l< 0.10Isophorone b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretoxy)metan b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Hexachlorobutadiene (HCBD) b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.102-Klornaftalen b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.104-Klorfenyl fenyleter b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.104-Bromofenyl fenyleter b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Pentaklorbensen b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Dimetylftalat (DMP) b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Dietylftalat b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Di-n-butylftalat b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Bensylbutylftalat b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Di-(2-etylhexyl)ftalat b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Di-n-oktylftalat b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Benso(a)antracen b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Krysen b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.20Benso(b,k)fluoranten b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Benso(a)pyren b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Dibenso(a,h)antracen b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Summa cancerogena PAH b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Naftalen b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Acenaftylen b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Fluoren b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Acenaften b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Fenantren b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Antracen b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Fluoranten b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Pyren b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Benso(g,h,i)perylen b)Internal Method 20%

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 5 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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LidMiljö.0A.01.17

µg/l< 1.0Summa övriga PAH b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Summa PAH med låg molekylvikt b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

µg/l< 1.0Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

µg/l< 1.0Summa PAH med hög molekylvikt b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson

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 6 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-115558-01

EUSELI2-00439560
Í%R%^Â!>3QNÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

738173

ÅF-Infrastructure AB

Sigrid von Seth

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2017-06160135Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

8,6

Sigrid von Seth

2017-06-15

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2017-06-16

Utskriftsdatum: 2017-06-26

Provmärkning: 738173 17ÅF17

Provtagningsplats: 738173

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.02-Klortoluen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.04-Klortoluen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 0.20Bensen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Brombensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

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 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



AR-17-SL-115558-01

Í%R%^Â!>3QNÎ

EUSELI2-00439560

µg/l< 1.0Bromklormetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Dibromklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Dibrommetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Diklormetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Etylbensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Hexachlorobutadiene (HCBD) b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Klorbensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Naftalen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0m/p-Xylen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0n-Butylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0o-Xylen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Propylbensen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Tetrakloreten b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Tetraklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Toluen b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Tribrommetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Triklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/l0.0011Aluminium Al (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.0011Arsenik As (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.072Barium Ba (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l< 0.000050Bly Pb (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l< 0.000020Kadmium Cd (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l0.0013Kobolt Co (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.00027Koppar Cu (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

35%

mg/l< 0.00020Krom Cr (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) b)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0035Nickel Ni (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.00010Silver Ag (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l< 0.00010Tenn Sn (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.00087Vanadin V (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l< 0.0010Zink Zn (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 35%

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 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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mod

µg/l<0.10Atrazine a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Atrazine-desethyl a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Atrazine-desisopropyl a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Simazine a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Terbuthylazine a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Diuron a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.101-(3,4-Diklorfenyl)urea a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.101-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Imazapyr a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Linuron a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Cyanazine a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.102,6-Diklorbenzamid a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Bentazone a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Diclorprop a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Mekoprop-P (MCPP) a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10MCPA a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.102,4,5-T a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10D -2,4 a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

mg/l< 0.10Alifater >C8-C10 b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.10Alifater >C10-C12 b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.10Alifater >C12-C16 b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.25Alifater >C16-C35 b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.25Aromater >C8-C10 b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.25Aromater >C10-C16 b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0S:a Diklorfenoler b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Summa Triklorfenol b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Summa Tetraklorfenol b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Pentaklorfenol b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10DDT-o,p b)*Internal Method 20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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LidMiljö.0A.01.17

µg/l< 0.10DDT,p,p'- b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10DDE,o,p- b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10DDE-p,p b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10HCH,gamma- (Lindane) b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10HCH-alfa b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10HCH-beta b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10HCH-delta b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Hexaklorbensen (HCB) b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Endosulfan-alpha b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Endosulfan-beta b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Endosulfan-sulfate b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Dieldrin b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Endrin b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 28 b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 52 b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 101 b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 118 b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 153 b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 138 b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 180 b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10N-nitroso-di-n-propylamin b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Nitrobensen b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Azobensen b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10N-nitrosodifenylamin b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.102,6-Dinitrotoluen b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.102,4-Dinitrotoluen b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretyl)eter b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloroisopropyl)eter b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Hexakloretan b)*Internal Method 20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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LidMiljö.0A.01.17

µg/l< 0.10Isophorone b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretoxy)metan b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Hexachlorobutadiene (HCBD) b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.102-Klornaftalen b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.104-Klorfenyl fenyleter b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.104-Bromofenyl fenyleter b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Pentaklorbensen b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Dimetylftalat (DMP) b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Dietylftalat b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Di-n-butylftalat b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Bensylbutylftalat b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Di-(2-etylhexyl)ftalat b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Di-n-oktylftalat b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Benso(a)antracen b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Krysen b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.20Benso(b,k)fluoranten b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Benso(a)pyren b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Dibenso(a,h)antracen b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Summa cancerogena PAH b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l0.28Naftalen b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Acenaftylen b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Fluoren b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Acenaften b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Fenantren b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Antracen b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Fluoranten b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Pyren b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Benso(g,h,i)perylen b)Internal Method 20%

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 5 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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LidMiljö.0A.01.17

µg/l< 1.0Summa övriga PAH b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Summa PAH med låg molekylvikt b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

µg/l< 1.0Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

µg/l< 1.0Summa PAH med hög molekylvikt b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson

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 6 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-115556-01

EUSELI2-00439539
Í%R%^Â!>3O<Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

738173

ÅF-Infrastructure AB

Sigrid von Seth

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2017-06160040Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

13,2

Sigrid von Seth

2017-06-15

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2017-06-15

Utskriftsdatum: 2017-06-26

Provmärkning: 738173 17ÅF23

Provtagningsplats: 738173

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.02-Klortoluen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.04-Klortoluen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 0.20Bensen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Brombensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

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 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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µg/l< 1.0Bromklormetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Dibromklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Dibrommetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Diklormetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Etylbensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Hexachlorobutadiene (HCBD) b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Klorbensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Naftalen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0m/p-Xylen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0n-Butylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0o-Xylen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Propylbensen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Tetrakloreten b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Tetraklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Toluen b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Tribrommetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Triklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/l0.019Aluminium Al (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.00047Arsenik As (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.048Barium Ba (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l< 0.000050Bly Pb (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.00011Kadmium Cd (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.0035Kobolt Co (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.0028Koppar Cu (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l< 0.00020Krom Cr (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) b)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0034Nickel Ni (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.00010Silver Ag (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l< 0.00010Tenn Sn (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.00059Vanadin V (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.013Zink Zn (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 25%

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 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mod

µg/l<0.10Atrazine a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Atrazine-desethyl a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Atrazine-desisopropyl a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Simazine a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Terbuthylazine a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Diuron a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.101-(3,4-Diklorfenyl)urea a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.101-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Imazapyr a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Linuron a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Cyanazine a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l0.232,6-Diklorbenzamid a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Bentazone a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Diclorprop a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Mekoprop-P (MCPP) a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10MCPA a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.102,4,5-T a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10D -2,4 a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

mg/l< 0.10Alifater >C8-C10 b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.10Alifater >C10-C12 b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.10Alifater >C12-C16 b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.25Alifater >C16-C35 b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.25Aromater >C8-C10 b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.25Aromater >C10-C16 b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0S:a Diklorfenoler b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Summa Triklorfenol b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Summa Tetraklorfenol b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Pentaklorfenol b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10DDT-o,p b)*Internal Method 20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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LidMiljö.0A.01.17

µg/l< 0.10DDT,p,p'- b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10DDE,o,p- b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10DDE-p,p b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10HCH,gamma- (Lindane) b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10HCH-alfa b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10HCH-beta b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10HCH-delta b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Hexaklorbensen (HCB) b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Endosulfan-alpha b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Endosulfan-beta b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Endosulfan-sulfate b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Dieldrin b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Endrin b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 28 b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 52 b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 101 b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 118 b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 153 b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 138 b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 180 b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10N-nitroso-di-n-propylamin b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Nitrobensen b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Azobensen b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10N-nitrosodifenylamin b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.102,6-Dinitrotoluen b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.102,4-Dinitrotoluen b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretyl)eter b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloroisopropyl)eter b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Hexakloretan b)*Internal Method 20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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LidMiljö.0A.01.17

µg/l< 0.10Isophorone b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretoxy)metan b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Hexachlorobutadiene (HCBD) b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.102-Klornaftalen b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.104-Klorfenyl fenyleter b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.104-Bromofenyl fenyleter b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Pentaklorbensen b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Dimetylftalat (DMP) b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Dietylftalat b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Di-n-butylftalat b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Bensylbutylftalat b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Di-(2-etylhexyl)ftalat b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Di-n-oktylftalat b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Benso(a)antracen b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Krysen b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.20Benso(b,k)fluoranten b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Benso(a)pyren b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Dibenso(a,h)antracen b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Summa cancerogena PAH b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l0.10Naftalen b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Acenaftylen b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Fluoren b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Acenaften b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Fenantren b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Antracen b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Fluoranten b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Pyren b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Benso(g,h,i)perylen b)Internal Method 20%

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 5 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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LidMiljö.0A.01.17

µg/l< 1.0Summa övriga PAH b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Summa PAH med låg molekylvikt b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

µg/l< 1.0Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

µg/l< 1.0Summa PAH med hög molekylvikt b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson

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 6 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-116359-01

EUSELI2-00439539
Í%R%^Â!><AmÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

738173

ÅF-Infrastructure AB

Sigrid von Seth

Box 585

201 25 MALMÖ

Kundnummer: SL8419231

Provbeskrivning:

177-2017-06160041Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

13,2

Sigrid von Seth

2017-06-15

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2017-06-15

Utskriftsdatum: 2017-06-27

Provmärkning: 738173 17ÅF24

Provtagningsplats: 738173

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.02-Klortoluen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.04-Klortoluen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 0.20Bensen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Brombensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

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 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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µg/l< 1.0Bromklormetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Dibromklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Dibrommetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Diklormetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Etylbensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Hexachlorobutadiene (HCBD) b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Klorbensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Naftalen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0m/p-Xylen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0n-Butylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0o-Xylen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Propylbensen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Tetrakloreten b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Tetraklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Toluen b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Tribrommetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Triklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/l< 0.0010Aluminium Al (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.00051Arsenik As (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.042Barium Ba (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

25%

mg/l< 0.000050Bly Pb (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.00020Kadmium Cd (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.014Kobolt Co (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.00032Koppar Cu (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

35%

mg/l< 0.00020Krom Cr (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) b)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.022Nickel Ni (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.00010Silver Ag (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l< 0.00010Tenn Sn (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l< 0.00020Vanadin V (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

20%

mg/l0.0067Zink Zn (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 25%

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 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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mod

µg/l<0.10Atrazine a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Atrazine-desethyl a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Atrazine-desisopropyl a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Simazine a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Terbuthylazine a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Diuron a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.101-(3,4-Diklorfenyl)urea a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.101-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Imazapyr a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Linuron a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Cyanazine a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l0.152,6-Diklorbenzamid a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Bentazone a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l11Diclorprop a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l0.19Mekoprop-P (MCPP) a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l0.10MCPA a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.102,4,5-T a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10D -2,4 a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

mg/l< 0.10Alifater >C8-C10 b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.10Alifater >C10-C12 b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.10Alifater >C12-C16 b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.25Alifater >C16-C35 b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.25Aromater >C8-C10 b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.25Aromater >C10-C16 b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0S:a Diklorfenoler b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Summa Triklorfenol b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Summa Tetraklorfenol b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Pentaklorfenol b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10DDT-o,p b)*Internal Method 20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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LidMiljö.0A.01.17

µg/l< 0.10DDT,p,p'- b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10DDE,o,p- b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10DDE-p,p b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10HCH,gamma- (Lindane) b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10HCH-alfa b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10HCH-beta b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10HCH-delta b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Hexaklorbensen (HCB) b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Endosulfan-alpha b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Endosulfan-beta b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Endosulfan-sulfate b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Dieldrin b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Endrin b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 28 b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 52 b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 101 b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 118 b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 153 b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 138 b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 180 b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10N-nitroso-di-n-propylamin b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Nitrobensen b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Azobensen b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10N-nitrosodifenylamin b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.102,6-Dinitrotoluen b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.102,4-Dinitrotoluen b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretyl)eter b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloroisopropyl)eter b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Hexakloretan b)*Internal Method 20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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LidMiljö.0A.01.17

µg/l< 0.10Isophorone b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretoxy)metan b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Hexachlorobutadiene (HCBD) b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.102-Klornaftalen b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.104-Klorfenyl fenyleter b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.104-Bromofenyl fenyleter b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Pentaklorbensen b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Dimetylftalat (DMP) b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Dietylftalat b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Di-n-butylftalat b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Bensylbutylftalat b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Di-(2-etylhexyl)ftalat b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Di-n-oktylftalat b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Benso(a)antracen b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Krysen b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.20Benso(b,k)fluoranten b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Benso(a)pyren b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Dibenso(a,h)antracen b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Summa cancerogena PAH b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l0.11Naftalen b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Acenaftylen b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Fluoren b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Acenaften b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Fenantren b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Antracen b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Fluoranten b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Pyren b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Benso(g,h,i)perylen b)Internal Method 20%

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 5 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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LidMiljö.0A.01.17

µg/l< 1.0Summa övriga PAH b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Summa PAH med låg molekylvikt b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

µg/l< 1.0Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

µg/l< 1.0Summa PAH med hög molekylvikt b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson

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 6 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v43
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Bild 1. Borrning i punkten 17ÅF04. Bild 2. Skruvborrsprov, 0-1 meter från borrpunkt 
17ÅF03. 

Bild 3. Lokalisering för provpunkt 17ÅF08, 
invid byggnad där bekämpningsmedel har 
förvarats.  

Bild 4. Borrpunkt 17ÅF13, invid invallad cistern för 
diesel.  
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Bild 5. Borrpunkt 17ÅF15, invid invallad 
cistern för spillolja. 

Bild 6. Borrpunkt 17ÅF23, mellan tidigare 
lagerbyggnad för bekämpningsmedel och 
åkerområde.  

 

Bild 7. Möjlig lokalisering för tidigare ovanjordcistern. Även lokal för borrpunkt 17ÅF24. 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 146 Dnr 2021-00263  

Delårsrapport för Bjuvs kommun 2021 

Sammanfattning 

Rapport för delårsbokslut 2021, som avser perioden januari - augusti, 
innehåller förutom periodens ekonomiska utfall och helårsprognos för 2021 
även verksamheternas uppföljning av verksamhet och mål för perioden.  

Det sammanställda resultatet för perioden visar ett överskott med 27,6 
mnkr. Det motsvarar 4,3 % av skatter och generella statsbidrag. För Bjuvs 
kommun visar resultatet ett överskott med 24,1 mnkr exklusive mottagen 
utdelning från AB Bjuvsbostäder vilket motsvarar 3,8% av skatter och 
generella statsbidrag. Den sammanställda prognosen för helåret 2021 visar 
på ett överskott på 23,8 mnkr, vilket motsvarar 2,4% procent av skatter och 
generella statsbidrag. Totalt prognostiserar nämnderna en negativ 
ekonomiskt prognos på 12,9 mnkr. Huvudsaklig orsak till att kommunen 
som helhet kan visa ett prognostiserat positivt helårsresultat är 
prognostiserat överskott på finansiella poster inklusive skatter och generella 
statsbidrag samt att prognosen på dessa förbättrats ytterligare. 

Investeringsprognosen visar en förväntad utförande grad på 68% på 
helårsbasis. 

Av de av kommunfullmäktige antagna målen för god ekonomisk hushållning 
framgår bland annat att samtliga nämnder och styrelser ska ha god 
budgetföljsamhet samt ska upprätta åtgärdsplan vid befarad negativ 
avvikelse. De nämnder och utskott som prognostiserar ett underskott för 
2021 behöver i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning ta fram en åtgärdsplan för att nå en budget i balans. 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Mats Rosengren, 2021-11-01 
Delårsbokslut 2021 för Bjuvs kommun (211101) 
Bilaga investeringsprojekt per delårsbokslutet 2021 för Bjuvs kommun 
(211101) 

  

 

Ärendet 

Tertialrapport, januari – augusti, visar på nämndernas uppföljning av 
verksamhet och ekonomi per delårsbokslutet samt prognos för helåret 2021. 
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En bedömning har gjorts över måluppfyllnaden av kommunfullmäktiges mål 
kopplat till visionen, Bjuv 2030. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktige beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

godkänna delårsbokslut per 2021-08-31 (211101), 

uppdra åt nämnder och utskott som aviserar underskott att vidta åtgärder för 
att nå en budget i balans. 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-11-10, § 214 
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

godkänna delårsbokslut per 2021-08-31 (211101), 

uppdra åt nämnder och utskott som aviserar underskott att vidta åtgärder för 
att nå en budget i balans. 

   
 
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
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Sammanfattning av ärendet 

Rapport för delårsbokslut 2021, som avser perioden januari - augusti, 
innehåller förutom periodens ekonomiska utfall och helårsprognos för 2021 
även verksamheternas uppföljning av verksamhet och mål för perioden.  

 

Det sammanställda resultatet för perioden visar ett överskott med 27,6 
mnkr. Det motsvarar 4,3 % av skatter och generella statsbidrag. För Bjuvs 
kommun visar resultatet ett överskott med 24,1 mnkr exklusive mottagen 
utdelning från AB Bjuvsbostäder vilket motsvarar 3,8% av skatter och 
generella statsbidrag. Den sammanställda prognosen för helåret 2021 visar 
på ett överskott på 23,8 mnkr, vilket motsvarar 2,4% procent av skatter och 
generella statsbidrag. Totalt prognostiserar nämnderna en negativ 
ekonomiskt prognos på 12,9 mnkr. Huvudsaklig orsak till att kommunen 
som helhet kan visa ett prognostiserat positivt helårsresultat är 
prognostiserat överskott på finansiella poster inklusive skatter och generella 
statsbidrag samt att prognosen på dessa förbättrats ytterligare. 

Investeringsprognosen visar en förväntad utförande grad på 68% på 
helårsbasis. 

Av de av kommunfullmäktige antagna målen för god ekonomisk hushållning 
framgår bland annat att samtliga nämnder och styrelser ska ha god 
budgetföljsamhet samt ska upprätta åtgärdsplan vid befarad negativ 
avvikelse. De nämnder och utskott som prognostiserar ett underskott för 
2021 behöver i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning ta fram en åtgärdsplan för att nå en budget i balans. 

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mats Rosengren, 2021-11-01 
Delårsbokslut 2021 för Bjuvs kommun (211101) 
Bilaga investeringsprojekt per delårsbokslutet 2021 för Bjuvs kommun 
(211101) 

  

 

Ärendet 

Tertialrapport, januari – augusti, visar på nämndernas uppföljning av 
verksamhet och ekonomi per delårsbokslutet samt prognos för helåret 2021. 
En bedömning har gjorts över måluppfyllnaden av kommunfullmäktiges mål 
kopplat till visionen, Bjuv 2030. 
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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 
Två tredjedelar av året ligger bakom oss och det är mycket som händer i vår kommun. 
Befolkningen växer och villapriserna stiger kraftigt vilket understryker att allt fler människor ser 
sin framtid i Bjuv, Billesholm och Ekeby. Detta är enormt glädjande och ger oss stöd i vår 
strävan att bli Sveriges bästa boendekommun! 
Attraktiva bostäder och ändamålsenliga verksamhetslokaler är givetvis två hörnstenar i denna 
satsning. Just nu pågår färdigställandet av ett hundratal nya lägenheter i Bjuv och Billesholm 
och kommunen har hittills i år kunnat teckna nya markanvisningar för hela 450 nya bostäder i 
flerbostadshus. Många av dessa kommer ligga på Sellebergaområdet där detaljplanearbetet 
nu närmar sig sitt slut. 
Det var bara ett år sedan som vi kunde inviga en nybyggd förskola på Brogårda och i dagarna 
togs det första spadtaget för ytterligare en ny förskola, denna gång i Ekeby. Med sina sju 
avdelningar kommer 'Pärlugglan' ersätta två av de tre förskolor som idag finns i kommundelen 
och inflyttning beräknas kunna ske nästa höst. 
Och från ett första spadtag i Ekeby till en invigning i Bjuv: Nyligen slogs nämligen dörrarna 
äntligen upp för daglig verksamhet inom LSS i den nyrenoverade Kyrkskolan. Den snart 120 år 
gamla skolbyggnaden har förvandlats till en ljus och modern mötesplats; här finns kök och 
skaparverkstäder och så småningom även växthus och odlingslotter. Allt detta innebär ett rejält 
lyft för verksamheten. Kommunens satsningar inom LSS omfattar dessutom helt nya lokaler för 
korttidsverksamhet på Brogårda som byggs av Hemsö. Byggnationen är påbörjad och 
lokalerna ska kunna tas i bruk nästa år. 
En stor del av kommunens vård och omsorg bedrivs som bekant numera genom ett 
kommunalt bolag, Omsorg i Bjuv AB, och till skillnad från verksamheter i kommunal regi måste 
bolaget söka tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Hittills har sex olika 
verksamheter erhållit sina tillstånd och det är värt att understryka att detta ger oss en officiell 
kvalitetsstämpel på den vård som bedrivs. Tillstånden bekräftar att verksamheterna uppfyller 
lagstadgade krav på kompetens och lämplighet. 
För 2021 prognostiserar Bjuvs kommun ett positivt resultat på 22,7 mnkr, exklusive mottagen 
utdelning från AB Bjuvsbostäder. Det motsvarar 2,3 procent av skatter och generella 
statsbidrag vilket är i enlighet med målformuleringen. Det prognostiserade resultatet är något 
sämre än vad som förutspåddes i tertialbokslutet i april 
och detta har sin grund i en försämrad prognos för några 
verksamheter. Samtidigt verkar en förbättrad 
skatteprognos i positiv riktning vilket till viss del 
kompenserar för försämrade prognoser i verksamheten. 
Bjuvs kommuns koncernresultat prognostiseras till ett 
positivt resultat på 23,8 mnkr för helåret. 
Trevlig läsning! 

 
Mikael Henrysson 
Kommunstyrelsens ordförande 
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DET HÄR FINNS I RAPPORTEN 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Här hittar du kommunövergripande resultat. Du får en överblick över årets viktigaste händelser 
och utvecklingar och du kan ta del av kommunens ekonomiska ställning. Informationen som 
presenteras här kompletteras av de mer detaljerade uppgifter du finner i driftsredovisningen, 
verksamhetsberättelsen och räkenskaperna. 
I förvaltningsberättelsen beskrivs även kommunens långsiktiga vision och arbetet med mål- 
och ekonomistyrning. Kommunens övergripande mål följs upp och verksamheten utvärderas. 
För att du snabbt ska få en överblick redovisas målen med både text och en färgad 
symbol: 

 = Målet är inte uppnått. 
 = Målet är delvis uppnått men vi har inte tagit betydande steg i rätt riktning. 
 = Målet är delvis uppnått och vi har tagit betydande steg i rätt riktning. 
 = Målet är uppnått. 

Indikatorerna följs enligt en liknande princip upp med tre symboler: 

 = Uppfyllt till mindre än 80 procent. 

 = Uppfyllt till mer än 80 procent. 

 = Uppfyllt till 100 procent. 

 = Målet eller indikatorn kan av någon anledning inte följas upp vid denna tidpunkt. 
 
DRIFTSREDOVISNING 
Här hittar du redovisning och analys av nyckeltal knutna till personalfrågor. Du kan även ta del 
av kommunens översiktliga nettokostnader, resultaträkning och större investeringar. 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
Här presenterar varje nämnd ett avsnitt om årets resultat, både gällande ekonomi och 
verksamhet. Du får en överblick över årets viktigaste händelser och nämndernas mål. 
RÄKENSKAPER 
Här kan du fördjupa dig i kommunens ekonomiska resultat. Du hittar också noter och 
redovisningsprinciper. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Utdrag ur verksamheterna 
Covid-19 
Den alltjämt rådande pandemin fortsätter att sätta sin prägel på kommunens verksamheter 
även om läget inte är lika kritiskt som i vintras. Till exempel har vuxenutbildning och 
arbetsmarknadsinsatser till största del fått bedrivas på distans, liksom socialtjänstverksamhet 
riktad mot vuxna. Många kulturevenemang har ställts in men kultur- och fritidsnämnden 
beslutade i våras om att 450-årsfirandet av Billesholm ska genomföras under hösten med 
bland annat filmvisningar, föreningsaktiviteter och fotobok. 
Digitalisering 
Arbetet med att utveckla digitala alternativ för politiska sammanträden går framåt och under 
perioden har kommunfullmäktige kunnat genomföra tre möten där ledamöter medverkat och 
voterat på distans. 
Samverkan för bästa skola 
Skolverket stödjer skolor och förskolor med låga kunskapsresultat och särskilt svåra 
förutsättningar att förbättra elevernas resultat på egen hand. Under tre år erbjuder Skolverket 
personlig kontakt och hjälp i att hitta olika metoder, arbetssätt och verktyg beroende på de 
utvecklingsbehov som finns. Skolverket samarbetar tätt med forskare från olika lärosäten i 
arbetet. Barn- och utbildningsförvaltningen ser deltagandet som ett välkommet extra stöd i 
arbetet med förbättrad måluppfyllelse och ökad andel behöriga elever till gymnasiet. 
Omsorg i Bjuv AB 
Vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter fortsätter att flyttas över till Omsorg i Bjuv AB 
vilket medför administrativa utmaningar, inte minst för HR och ekonomiavdelningen. 
Tillstånden från IVO har inkommit successivt och än så länge är tillstånden klara för hemtjänst, 
hemsjukvård, Solhemmet, Varagården, Daglig verksamhet och Höstgatans bostad med 
särskild service. Bolaget ingår i sin helhet i Omsorgsnämndens resultat. Uppstarten beräknas 
minst ta hela år 2021 i anspråk. 
Flytt av Bjuvs bibliotek 
I maj beslutade kultur- och fritidsnämnden att Bjuvs bibliotek temporärt ska flytta från Folkets 
Hus till Swedbanks gamla (men renoverade) lokaler. Flytten sker i oktober och biblioteket 
öppnar på sin nya adress den 1 november 2021. 

Ekonomisk ställning 
Övergripande resultat och prognos för 2021 
Resultat 
Delårsrapporten visar ett mycket positivt resultat (84,1 mnkr för kommunen och 27,5 för 
koncernen. En betydande del av resultatet är kopplat till en större utdelning från AB 
Bjuvsbostäder. Denna post uppgår till 60 mnkr och är att betrakta som jämförelsestörande. 
Denna post borträknad visar det ekonomiska utfallet ett positivt resultat för perioden på 27,5 
mnkr också det positivt. 
Prognos 
Delårsrapporten visar ett prognostiserat helårsresultat på 82,7 mnkr inklusive tidigare nämnd 
utdelning. Det kan tyckas konstigt att prognostiserat resultat faller ut något lägre än det 
redovisade delårsresultatet per 21-08-31 men orsaken är de 60 mnkr som utdelats och redan 
finns med i redovisat resultat i sin helhet. Som tidigare nämnts är utdelningsposten att betrakta 
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som jämförelse störande och exklusive den prognostiseras ett helårsresultat på 22,7 mnkr för 
kommunen vilket är något sämre än vad som prognostiserades i tertial 1 men något bättre än 
vad som budgeterats. Det är en sammantagen effekt av förbättrad skatteunderlagsprognos 
och försämrade prognoser i flera verksamheter. Det prognostiserade resultatet för kommunen 
motsvarar 2,3 procent av skatter av skatter och generella statsbidrag. För kommunkoncernen 
visar samma beräkning 2,4 procent av skatter och generella statsbidrag. 
Kommunkoncernen 
Kommunkoncernen visar för den redovisade perioden ett ekonomiskt resultat på 27,5 mnkr. 
För helåret prognostiseras ett resultat på 23,8 mnkr. AB Bjuvsbostäder prognostiserar ett 
positivt resultat på 0,9 mnkr och Bjuvs stadsnät 0,2 mnkr. 
Omsorg i Bjuv AB ingår i sin helhet i Omsorgsnämndens resultat. Uppstarten av verksamheten 
beräknas minst ta hela 2021 i anspråk. Fullständig koncernkonsolidering av omsorgsbolaget 
kommer att ske i och med upprättandet av kommunkoncernens årsbokslut. 
Verksamheternas resultat och prognos 
Verksamheterna, exklusive den avgiftsfinansierade delen, visar för perioden ett redovisat 
överskott med 6,9 miljoner kronor (mnkr). 
För helåret prognostiserar verksamheterna ett underskott med 12,9 mnkr vilket är en 
försämring med 2,4 mnkr jämfört med tertialbokslutet per 21-04-30. 
Kommunstyrelsen, exklusive utskottet för arbete och tillväxt prognostiserar för helåret ett 
ekonomiskt utfall i balans. Inklusive utskottet för arbete och tillväxt prognostiseras ett överskott 
med 2 mnkr för helåret. Jämfört med prognosen i tertial 1 är det en tydlig förbättring och det är 
befarad ökning av försörjningsstöd under våren och sommaren som uteblivit. 
Tekniska nämnden prognostiserar för helåret ett underskott med 3,8 mnkr. Det är en 
förbättring jämfört med tertial 1 med 1 mnkr vilket beror på personalvakanser. 
Barn och utbildningsnämnden prognostiserar för helåret ett underskott med 9,0 mnkr. Det är 
mer än en fördubbling av det bedömda resultatet jämfört med tertial 1. Stora delar av 
verksamheten prognostiserar ett underskott. Jämfört med tertial 1 är det framför allt 
socialtjänsten som har uppvisat en sämre utveckling än vad som tidigare bedömts. 
Vård och omsorgsnämnden prognostiserar för helåret ett underskott med 2,1 mnkr det är en 
försämring jämfört med tertial 1 på cirka 1,3 mnkr. En betydande del i den försämrade 
prognosbedömningen kopplas till att intäkter kopplade till momsbidrag förväntas bli mindre än 
vad som tidigare bedömts för året. 
Kultur och fritidsnämnden och byggnadsnämnden prognostiserar med årsutfall i balans. 
Finansverksamheten 
Finansverksamheten prognostiserar ett resultat på 75,9 mnkr bättre än budget. 60 mnkr av 
dessa avser utdelning från AB Bjuvsbostäder. Skatteprognosen prognostiserar ett bättre utfall 
än budget med 18,1 mnkr. Finansiella intäkter förväntas bli något lägre än budget. 
Avgiftsfinansierad verksamhet 
Avgiftsfinansierad verksamhet prognostiserar ett utfall i enlighet med budget vilket är ett 
mindre minus. 
Väsentliga händelser 
Världen håller på att ta sig ur den starka recession som pandemin utlöste. Det är dock viktigt 
att ha i minnet att en global lågkonjunktur var på gång redan innan pandemin kom. Det är 
därför ännu svårt för någon att göra en korrekt makroekonomisk analys ur ett globalt 
perspektiv. Säkert är att alla finansiella stödåtgärder som genomförts relativt kort efter den så 
kallade finanskrisen för drygt tio år sedan kommer att få någon form av effekt i framtiden. På 
kort sikt finns en stor penningmängd vilket trycker ner priset på pengar, det vill säga räntorna. 
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På längre sikt innebär den ökade penningmängden risk, eller för den delen möjlighet, till högre 
inflation. 
För Sverige i allmänhet och den kommunala sektorn i synnerhet har pandemin inneburit en 
markant starkare ekonomi som en följd av alla stöd som skapats från regeringshåll men också 
minskade verksamhetsvolymer till följd av minskad efterfrågan och nedstängda verksamheter. 
2020 visade kommunsektorn ett rekordstort överskott på 55 miljarder kronor. 
Pandemin drabbade inte ekonomiskt så hårt som först befarades vilket fått till följd att 
skatteprognoserna succesivt förbättrats under 2021. Detta plus en positiv korrigeringspost på 
slutskatten för 2020 har för Bjuvs kommun bidragit till att ett positivt helårsresultat kan 
prognostiseras. 
Inför framtiden bedöms ekonomin återhämta sig om än långsamt vilket gör att 
skatteunderlagsutvecklingen bedöms utvecklas långsamt de kommande åren, framför allt 
2023. En bidragande orsak är att den svenska arbetslösheten bedöms stanna kvar på 
nuvarande höga nivå under ett antal år framöver. 
  

Kommunens vision och mål 
Visionen och hur vi styr mot den 

 
“Om du inte vet vart du ska, spelar det ingen roll vilken väg du tar” 
Citatet kommer från historien om Alice i Underlandet, men samma princip gäller för en 
kommuns utveckling. Vi vet att de vägval vi gör formar kommunens framtid. Vår vision ska 
fungera som en kompass på den utvecklingsresa kommunen gör och vara till stöd och hjälp i 
våra vägval längs resans gång. Kommunens vision beskriver både den riktning vi strävar åt 
och ett sätt att hela tiden vara. 
Arbetet med att förverkliga visionen pågår hela tiden, i stort och smått, och vi gör det 
tillsammans: invånare, företag, medarbetare, föreningar och organisationer. 
Att utveckla en kommun med hjälp av en vision och mål handlar även om att skapa en process 
där det blir tydligt hur olika nivåer i verksamheten omsätter visionen för Bjuv och kommunens 
övergripande mål till egna mål. 
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Att arbeta med mål är viktigt för att alla ska kunna se sin del i sammanhanget och hur varje 
medarbetare bidrar till att ta steg i visionens riktning. Målkedjan ska ge möjlighet att skapa en 
tydlig koppling mellan visionen, kommunens mål, nämndens/styrelsens mål, verksamhetens 
mål och i slutändan även medarbetarens mål. 

Uppföljning av kommunens mål 
Flertalet av de indikatorer som används för att utvärdera kommunens måluppfyllnad följs 
endast upp en gång om året och de saknar därför utfall i delårsrapporten. Detta försvårar 
givetvis utvärderingen av målen. Samtidigt sker det mycket utvecklingsarbete inom de olika 
verksamheterna och måluppföljningen nedan bygger till stor del på en bedömning av sådant 
utvecklingsarbete, liksom av de utmaningar verksamheterna möter. 

Puls i tryggheten 

  Kommunfullmäktiges 
mål  Indikator Utfall Målvärde 

 

Vi har en varierad, trygg 
och attraktiv 
boendemiljö, med god 
service och lokala 
entreprenörer 

 Befolkningsutveckling 0,45% 0,67 % 

 
Nöjd-Region-Index – 
helhet ska öka  minst 51 

 
Nöjd-Region-Index – 
trygghet ska öka  minst 47 

 
Företagsklimat enlig ÖJ 
(Insikt) - totalt NKI ska öka 62 minst 74 

 
Vi är en del av och bidrar 
till ett självklart regionalt 
sammanhang 

 
Nöjd-Region-Index – 
kommunikationer ska öka  minst 63 

 
Vi har ett kultur- och 
fritidsutbud som 
utmanar 

 
Nöjd-Region-Index – 
fritidsmöjligheter ska öka  minst 50 

Vi har en varierad, trygg och attraktiv boendemiljö, med god service och lokala 
entreprenörer 

 
Kommunens tillväxt i termer av befolkning och färdigställda bostäder når tyvärr inte upp till de 
nivåer vi vill se men vi har tagit betydande steg i rätt riktning. En något svag befolkningstillväxt 
i kommunen bör utvärderas i ljuset av en historiskt låg tillväxt i landet och faktum är att Bjuvs 
kommun växer snabbare än rikssnittet. En kraftig ökning av villapriserna understryker att 
intresset av att bosätta sig i kommunen är stort. 
Just nu är ett hundratal lägenheter i olika faser av färdigställande och under delåret har 
kommunen tillsammans med privata utvecklare tagit fram förslag till markanvisningar om cirka 
450 nya bostäder i flerbostadshus, bland annat på Protistatomten och i Selleberga. Slutligen 
har de första spadtagen tagits inom sista delen av projektet Bjuv 3:3 och byggnationen av 40 
hyreslägenheter på Hedvallska har därmed inletts. Lägenheterna beräknas vara 
inflyttningsklara nästa år. 
Byggnadsförvaltningen arbetar för närvarande med ett flertal detaljplaner där ett varierat utbud 
av bostäder är en central del. Tillsynsarbetet är under utveckling och förhoppningen är att 
under året kunna korta ner handläggningstiderna. 
Kommunen har under året genomfört sitt första näringslivsråd och full aktivitet råder för att 
främja en positiv dialog och för att stärka näringslivsklimatet. Kommunens samverkan i SSEC 
och SLU fortgår enligt plan och härigenom deltar vi i utveckling och upprättande av 
yrkeshögskoleutbildningar inom livsmedelsproduktion och gröna näringar. 
Under sommaren har trygghetssamordnaren och trygghetsvärdarna genomfört satsningen 
Trygg sommar. Målsättningen har varit att motverka kriminalitet, aktivera ungdomar och 
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förstärka den upplevda tryggheten bland kommunens medborgare när de är ute och vistas i 
kommunen, oavsett tidpunkt på dygnet. Det är ännu för tidigt att utvärdera effekten av insatsen 
men preliminär statistik från BRÅ visar att antalet brott i kommunen är markant lägre i år än 
förra året. 

Vi är en del av och bidrar till ett självklart regionalt sammanhang 

 
I december kommer persontågen åter att rulla på Söderåsbanan och därmed förbättras 
pendlingsmöjligheterna till och från Billesholm avsevärt. Förberedelserna är just nu i sitt 
slutskede och under hösten kommer ny busshållplats och pendlarparkering att byggas. 
Planeringsavdelningen deltar aktivt i regionens samverkansforum kring kollektivtrafik och har 
också deltagit i trepartssamverkan mellan Familjen Helsingborg, operatörer och Skånetrafiken 
i kollektivtrafikfrågor. 

Vi har ett kultur- och fritidsutbud som utmanar 

 
Covid-19 fortsätter att påverka möjligheterna till att anordna kulturevenemang och med 
anledning av pandemin har flera arrangemang och sammankomster fått ställas in. Även årets 
sommarlovsaktiviteter har påverkats. Kultur- och fritidsförvaltningen fortsätter dock sitt arbete 
med att anpassa verksamheter och mötesplatser efter rådande förhållanden för att kunna 
erbjuda kommunens invånare ett så stort utbud som möjligt. 
Efter beslut i kultur- och fritidsnämnden kommer firandet av Billesholm 450 år att genomföras i 
flera delar. Filmer som visar Billesholms historia, nutid och framtid kommer att produceras och 
göras tillgängliga från kommunens hemsida och sociala medier. Föreningar kommer under 
året kunna söka pengar för att utveckla och genomföra aktiviteter med koppling till Billesholm 
historia. Aktiviteterna ska vara öppna för allmänheten samtidigt som de tar smittorisken i 
beaktning. 

Kraft i nyskapande 

  Kommunfullmäktiges 
mål  Indikator Utfall Målvärde 

 

Vi är en attraktiv 
arbetsgivare och 
erbjuder ett hållbart 
arbetsliv 

 
Total frisknärvaro i 
kommunen 65,1 % minst 75 % 

 
Total sjukfrånvaro i 
kommunen 6,5 % högst 6 % 

 
Hållbart 
medarbetarengagemang 
(HME) – totalt kommunen 

 minst 85 

 

Vi har en verksamhet 
med hög kvalitet som 
utvecklar, utmanar och 
skapar nytt 

 
Gott bemötande vid 
kontakt med kommunen – 
andel av maxpoäng 

 minst 88 % 

 
Kvalitetsaspekter särskilt 
boende äldreomsorg – 
andel av maxpoäng 

 minst 70 % 

Vi är en attraktiv arbetsgivare och erbjuder ett hållbart arbetsliv 

 
Förra året uppmättes höga nivåer av Hållbart medarbetarengagemang bland kommunens 
anställda, nivåer som är högre än såväl rikssnittet som snittet bland kommunerna i Familjen 
Helsingborg. Dessutom upplever hela 92 procent av medarbetarna sitt arbete som 
meningsfullt. På grund av covid-19 har Bjuvs kommun, liksom alla kommuner, tvingats att 
skjuta upp eller bortprioritera insatser avsedda att främja ett hållbart arbetsliv men detta syns 
alltså än så länge inte i dessa undersökningar. Det råder dock ingen tvekan om att pandemin 
och åtgärderna mot denna har varit mycket slitsam för de anställda och HR-avdelningen 
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anstränger sig fortsatt om att sprida relevant och riktig information till medarbetare och chefer. 
För kommunen i stort ser vi för delåret en sjukfrånvaro på 6,5 procent vilket förvisso är något 
högre än vårt målvärde men i nivå med tiden innan pandemin. Utifrån rådande 
omständigheterna är det dessutom naturligt att frånvaron är högre än målvärdet då 
medarbetare även med lindriga symtom uppmanats att stanna hemma. Det är även värt att 
notera att den långa sjukfrånvaron minskat kraftigt under några års tid vilket är ett gott tecken. 
Tidigare i år inledde vård- och omsorgsförvaltningen projektet Heltid som norm och 
arbetsgruppen har nu kommit i gång med en omställning av organisationen. Bättre möjligheter 
till heltidsarbete kommer innebära att förvaltningens attraktivitet som arbetsgivare ökar vilket är 
viktigt både för att kunna behålla kompetenta medarbetare och rekrytera nya. 

Vi har en verksamhet med hög kvalitet som utvecklar, utmanar och skapar nytt 

 
Under det senaste året har många av kommunens verksamheter varit tvingade att 
implementera stora förändringar i sitt arbetssätt för att upprätthålla drift och service trots 
restriktioner och försiktighetsåtgärder. Det har varit en tid av omprioriteringar och många 
utvecklingsprojekt har pausats och försenats men samtidigt har det utan tvekan varit en tid 
präglad av intensiv utveckling och nyskapande. 
Förra året uppmättes tyvärr en lägre nöjdhetsgrad än önskat bland de invånare som kontaktat 
kommunen. I och med detta resultat bröts en positiv trend som hållit i sig i fyra år. Avdelningen 
för arbete och tillväxt noterar att nöjdheten bland såväl brukare som elever inom 
vuxenutbildningen är hög samtidigt som verksamheterna begränsas av pandemin. 
Utvärderingar av elevers och vårdnadshavares upplevelser av kommunens skolor och 
förskolor försvåras av det faktum att undersökningarnas svarsfrekvens är fortsatt låga. Barn- 
och utbildningsförvaltningen arbetar dock aktivt med att förbättra undervisningen och att höja 
resultaten och deltar i Skolverkets treåriga satsning Samverkan för bästa skola. Andelen 
behöriga lärare har också ökat vilket ger förutsättningar för högre kvalitet i undervisningen. 
Byggnadsförvaltningen arbetar kontinuerligt för att utveckla kompetens, kommunikation och 
samverkan vilket gör att förvaltningen med god marginal når målen vad gäller 
handläggningstider för bygglov, bygganmälningar, förhandsbesked med mera. 

Jämlikhet i olikhet 

  Kommunfullmäktiges 
mål  Indikator Utfall Målvärde 

 
Vi har jämlika 
förutsättningar för alla 
oavsett vem du är 

 

Skillnaden mellan andelen 
medarbetare med utländsk 
bakgrund och andelen 
kommuninvånare med 
utländsk bakgrund (18–65 
år) 

 högst 11 procentenheter 

 

Andelen medarbetare som 
upplever att alla på 
arbetsplatsen behandlas 
lika, oavsett t.ex. kön, 
könsöverskridande 
identitet, ålder, etnicitet, 
funktionsnedsättning, 
sexuell läggning, religion 
eller annan 
trosuppfattning. 

 minst 80 % 

Vi har jämlika förutsättningar för alla oavsett vem du är 

 
Kommunens strävan att erbjuda såväl medarbetare som kommuninvånare jämlika 
förutsättningar är inte lätt att utvärdera. Andelen medarbetare som upplever att alla på 
arbetsplatsen behandlas lika är hög samtidigt som kommunorganisationen ännu inte speglar 
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samhället vad gäller andel medarbetare med utländsk bakgrund. Projektet Inkluderande 
ledarskap som bland annat syftar till att bidra till en inkluderande och mångfacetterad 
organisation som tar vara på människors olikheter och styrkor har tyvärr pausats under 
pandemin. En viktig förbättring av årets lönekartläggning har dock genomförts i och med att 
den värdering som ligger till grund för kartläggningen har uppdaterats vilket ger en bra grund 
för mer jämställda löner. 
Kommunens tillgänglighet för medborgarna har påverkats negativt av rådande pandemi 
eftersom flera verksamheter har begränsats och bedrivits på distans. Möjligheten att besöka 
träffpunkter och delta i gemensamma aktiviteter och arrangemang har givetvis också 
begränsats kraftigt. Förhoppningsvis kommer vi nu kunna återgå till mer öppna verksamheter 
och arrangemang. I höst kommer kultur- och fritidsförvaltningen till exempel påbörja 
delaktighetsprojektet Trygg fritid som handlar om att ta fram en plan för hur vi kan arbeta för att 
barn och unga ska kunna påverka sin fritid och utemiljön där de bor. Barn- och 
utbildningsförvaltningen noterar att gymnasiebehörigheten inte når upp till målvärdet samt att 
kommunens skolor uppvisar mycket varierande behörighetsgrader. Utmaningen är därför att 
säkerställa en likvärdig skolgång för kommunens barn och unga. 

Nästa generation i fokus 

  Kommunfullmäktiges 
mål  Indikator Utfall Målvärde 

 

Vi har en miljömässigt 
hållbar verksamhet och 
det är enkelt för våra 
invånare att leva 
miljövänligt 

 
Nöjd-Medborgar-Index – 
miljöarbete ska öka  minst 54 

 

Utsläpp av växthusgaser 
inom kommunens gränser 
ska minska (ton CO2-
ekv/inv) 

 högst 4 ekv/ inv 

 
Andelen miljöbilar i 
kommunorganisationen  minst 35 % 

 

Vi har ett samhälle där 
invånare mår bra och 
kan påverka sitt liv och 
sin framtid 

 
Ohälsotal – antalet dagar 
ska minska  högst 30 st 

 

Andel elever som får 
behörighet till 
yrkesprogram på 
gymnasiet ska öka 

81,1 % minst 85 % 

 
Långtidsarbetslöshet (25–
64 år)  högst 4,5 % 

Vi har en miljömässigt hållbar verksamhet och det är enkelt för våra invånare att leva 
miljövänligt 

 
Förutsättningarna för att arbeta strategiskt med miljöfrågor och hållbarhet är fortsatt svaga. 
Under förra året togs ett steg i rätt riktning i och med den miljöpolicy som kommunfullmäktige 
antog. Enligt policyn ska miljö- och klimathänsyn vara en självklar del i kommunens alla beslut. 
En grundläggande förutsättning för att kommunstyrelsen ska kunna driva miljö- och 
klimatarbetet framåt är att det finns kompetent personal som kan axla ansvar för frågorna. På 
planeringsavdelningen undersöks just nu möjligheten att projektanställa en medarbetare som 
kan implementera miljöpolicyn och leda arbetet mot en ISO-certifiering. 
En positiv utveckling är dock att vi fortsätter att klättra i den årliga miljörankning som 
presenteras av Aktuell Hållbarhet. Bjuvs kommun hamnar i år på plats 85 av 290 vilket är en 
markant förbättring jämfört med plats 123 i förra årets rankning. Ytterligare en positiv 
utveckling är att tekniska förvaltningen har utökat sin satsning på elbilar: under sommaren har 
tolv nya elbilar levererats för att ersätta äldre fossildrivna bilar i kommunens fordonsflotta. 
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Vi har ett samhälle där invånare mår bra och kan påverka sitt liv och sin framtid 

 
I Bjuvs kommun finns stora utmaningar i form av social utsatthet och arbetslöshet. Andelen 
invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd är exempelvis högre här 
jämfört med såväl rikssnittet som i våra grannkommuner. Antalet aktuella hushåll och utbetalda 
kronor har dock hållit sig på en relativt stabil nivå och farhågorna om en kraftig försämring i 
pandemins spår har alltså än så länge inte besannats. 
På barn- och utbildningsförvaltningen har det resursteam som ska stödja barn och unga i 
behov av sociala insatser arbetat med att ge stöd till familjer med omfattande utmaningar. 
Förvaltningen har också påbörjat flera utvecklingsprojekt som ska leda till att fler 
kommuninvånare kan ta del av tidiga och förebyggande socialtjänstinsatser. 
Inom LSS och socialpsykiatrin är arbetet i full gång för att ta fram en mall för en ny 
genomförandeplan som ska leda till att varje brukare ska känna större trygghet och välmående 
samt känna att hen blir bemött utifrån sina unika villkor och förutsättningar. Verksamheterna 
arbetar samtidigt med att kvalitetssäkra verksamheten och öka utbildning i och förståelsen av 
social dokumentation. Detta är viktiga delar för att fler brukare ska känna att de har möjlighet 
att påverka sina liv. 

God ekonomisk hushållning 
Uppföljning av kommunens mål för god ekonomisk hushållning 

  Kommunfullmäktiges 
mål  Indikator Utfall Målvärde 

 
Vi har en stabil ekonomi 
att lämna över till nästa 
generation 

 

Kommunens ekonomiska 
resultat ska uppgå till minst 
2,3 % av skatter och 
generella statsbidrag 

2,3 % minst 2,3 % 

 
Kommunens soliditet ska 
förbättras 19,8 % minst 10 % 

 

Investeringar i 
skattefinansierad 
verksamhet ska 
självfinansieras över tid 

15,9 % 100 % 

 
God budgetföljsamhet i 
samtliga nämnder och 
styrelser 

57 % 100 % 

 

Nämnden får minst 6 
rapporter om det 
verksamhetsmässiga och 
ekonomiska läget, 
2/period. 

100 % 100 % 

 
Sjuklönernas andel av 
lönekostnaderna ska vara 
lägre än 2 % 

1,4 % högst 2 % 

 
Kommunkoncernens 
soliditet ska stärkas 30,1 % minst 25 % 

Utvärdering av god ekonomisk hushållning för kommunkoncernen 
Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska från och med 1 januari 2019 följas upp 
och utvärderas för hela den kommunala koncernen. För Bjuvs kommun innebär det en samlad 
bedömning för kommunen inklusive våra hel och majoritetsägda bolag, AB Bjuvsbostäder och 
Bjuvs stadsnät AB. 
Kommunkoncernens resultat och soliditet 
Kommunkoncernens prognostiserade resultat uppgår till 23,8 mnkr. AB Bjuvsbostäder 
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prognostiserar ett resultat på 0,9 mnkr vilket är i enlighet med budget. Bjuvs stadsnät 
prognostiserar ett positivt resultat med 0,2 mnkr. Bjuvs kommuns prognostiserade resultat på 
22,7 mnkr exklusive utdelningen från AB Bjuvsbostäder är 3 mnkr bättre än budget. 
Kommunkoncernens prognostiserade resultat är tillika 3 mnkr bättre än budget. 
Kommunkoncernens soliditet uppgår i detta delårsbokslut till 30,1% vilket är en markant 
förbättring jämfört med delårsbokslutet för ett år sedan. Bjuvs kommuns förbättrade resultat vid 
föregående årsbokslut och detta delårsbokslut har betydelse men framförallt är det AB 
Bjuvsbostäders försäljning av fastighetsinnehav föregående år som lyft koncernens soliditet. 
Uppföljning finansiella mål för bolagen 
Finansiella mål 
Enligt ägardirektivet ska bolagets direktavkastning lägst vara 4,5 procent men sträva efter att 
uppnå 5 procent. Direktavkastning beräknas genom driftsnetto i förhållande till marknadsvärde. 
För perioden januari till augusti 2021 redovisar bolaget ett driftsnetto om 13 mnkr vilket medför 
en direktavkastning om 4,5 procent beräknat på fastigheternas marknadsvärde för 2020 års 
bokslut. 
Soliditet definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital och uppgår till 62,7 procent för 
perioden vilket är långt över ägarens krav som stipulerar att bolagets soliditet ska uppgå till 
lägst 18 procent. 
Sammanfattande utvärdering 
Sammantaget innebär utvärderingen att kommunkoncernen i huvudsak uppfyller finansiella 
mål för god ekonomisk hushållning. Egenfinansieringen av investeringar behöver förbättras 
avsevärt alternativt att påtagligt minska tänkta investeringsvolymer. Det ekonomiska 
resultatmålet och soliditetsmålet skulle kunna omvärderas. 
  

Balanskravsresultat 
  

Balanskravsutredning   

 2020 2021 

Årets resultat enligt resultaträkningen 30 681 84 110 

´-reducering av samtliga reavinster 0 -60 000 

+ justering för reavinst enl undantagsmöjlighet 0 0 

- justering för reaförlust enl undantagsmöjlighet 0 0 

`+/- orealiserade vinster o förluster i värdepapper 0 0 

`+/-återföring av orealiserade vinster o förluster i värdepapper 0 0 

Årets resultat efter balanskravsjustering 30 681 24 110 

- reservering av medel till RUR 0 0 

+ användning av medel från RUR 0 0 

Balanskravsresultat 30 681 24 110 

  

Förklaringar till balanskravsutredning 
Utredningen visa att efter justeringar av reavinster under året uppgår balanskravsresultatet till 
cirka 24 mkr. Sedan tidigare år har kommunen inga underskott att återställa. 
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DRIFTSREDOVISNING 
Nettokostnader nämnder och finansförvaltning 

tkr Utfall 
200831 

Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Utfall 
210831 

Förbruk-
ning % 

Prognos 
År 2021 

Budget-
avvikelse 

Kommunfullmäktige -1 658 -2 471 -3 034 -1 441 47 -3 034 0 

Kommunstyrelsen -72 119 -110 937 -114 591 -73 034 64 -112 591 2 000 

varav utskottet för arbete och 
tillväxt -31 626 -48 780 -50 941 -31 199 61 -48 941 2 000 

Tekniska nämnden -15 767 -25 756 -27 215 -19 161 70 -31 015 -3 800 

Barn- och 
utbildningsnämnden -328 536 -495 535 -504 513 -339 938 67 -513 513 -9 000 

Vård- och omsorgsnämnden -154 062 -232 081 -230 483 -148 475 64 -232 583 -2 100 

Kultur- och fritidsnämnden -21 372 -33 441 -35 634 -22 264 62 -35 634 0 

Byggnadsnämnd -2 200 -4 077 -5 234 -2 557 49 -5 234 0 

S:a skattefinansierad 
verksamhet -595 714 -904 298 -920 704 -606 870 66 -933 604 -12 900 

Avgiftsfinansierad verksamhet        

Vatten och avlopp (VA) -794 4 769 -151 -99 66 -151 0 

S:A STYRELSER OCH 
NÄMNDER -595 407 -899 529 -920 855 -606 969 66 -933 755 -12 900 

Kommungemensamt        

Pensionskostnader -7 924 -11 556 -9 506 -4 868 51 -9 506 0 

Intern ränta 7 236 10 846 11 872 6 428 54 11 872 0 

Ej beslutade löneökningar        

Övrigt 28 996 1 996 -8 532 -499 6 -8 532 0 

SUMMA VERKSAMHETER -568 200 -898 243 -927 021 -605 899 65 -939 921 -12 900 

Finansiering        

Skatter och statsbidrag 598 638 923 112 949 505 632 352 67 967 611 18 106 

Finansiella intäkter 2 756 2 817 2 680 60 488 2 257 60 500 57 820 

Finansiella kostnader -2 513 -3 804 -5 500 -2 980 54 -5 500 0 

S:a Skatter och finansnetto 598 881 922 125 946 685 689 999 73 1 022 611 75 926 

RESULTAT 30 681 23 884 19 664 84 110 428 82 690 63 026 

varav avgiftsfinansierad 
verksamhet -794 4 769 -150 -99 66 -150 0 

Personalredovisning 
Rekrytering och kompetensförsörjning 
För att långsiktigt trygga kompetensförsörjning och kvalitén på verksamheten arbetar vi aktivt, 
professionellt och kompetent med medarbetarens hela livscykel i organisationen: attrahera, 
rekrytera, motivera, utveckla och avsluta. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en viktig del i 
att locka medarbetare och då främst det promotiva hälsoarbetet. 
*Siffrorna som presenteras i tabellen nedan är senast tillgängliga siffror, det vill säga 1 januari 
- 31 juli och jämförs med samma period för de två föregående åren.  
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Rekrytering och kompetensförsörjning 
Mått Utfall 190731 Utfall 200731 Utfall 210731 

Antal anställda 1 194 1 202 825 

Antal heltidsanställda 803 809 697 

Antal deltidsanställda 392 394 130 

Uppgifter i tabellen ovan avser anställda i kommunen. Förklaring till avvikelse mellan utfallet per 2021 jämfört med tidigare år förklaras av att ett antal 
medarbetare formellt sett är anställda i omsorgsbolaget sedan 1 maj 2021. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Utgångspunkten i hälso- och arbetsmiljöarbetet i Bjuvs kommun är att arbeta för ett långsiktigt 
och hållbart arbetsliv med hälsa i fokus och att främja en sund livsstil. Målet är att förena en väl 
fungerande verksamhet med ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Arbetsmiljöarbetet kan vara av 
hälsofrämjande, förebyggande eller rehabiliterande karaktär. Det hälsofrämjande och 
förebyggande arbetet är prioriterat. 
*Siffrorna som presenteras i tabellen nedan är senast tillgängliga siffror, det vill säga 1 januari 
- 31 juli och jämförs med samma period för de två föregående åren.  

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Mått Utfall 190731 Utfall 200731 Utfall 210731 

Frisknärvaro 72,1 % 68,1 % 65,1 % 

Observera att förflyttningen av personal över till vårdbolaget Omsorg i Bjuv AB har stor påverkan på årets uppgifter och detta försvårar jämförelser 
med tidigare år. 

Lön och lönesättning 
Grunderna för lönesättning ska vara gemensamma för hela kommunen. Lönepolitiken ska vara 
tydlig och enhetlig. Den lönepolitiska dialogen ska vara öppen och förtroendeskapande och i 
samverkan mellan arbetsgivare, fackförbund och medarbetare. 
Rätt använd är lön ett effektivt och betydelsefullt styrmedel för arbetsgivaren. Genom arbetet 
med lönebildning synliggör vi för medarbetaren att deras insats är betydelsefull och att vi som 
arbetsgivare belönar goda prestationer. Lönen ska vara ett resultat av medarbetarens 
prestation och bidrag till verksamheten och medarbetare ska på så sätt känna att de kan 
påverka sin lön. 
Löneöversynen är en av de största investeringarna vi gör under året och det är viktigt att vi ser 
på den som en investering som ska leda till effektivitet, produktivitet och kvalitet i våra 
verksamheter. 
*Siffrorna som presenteras i tabellen nedan är senast tillgängliga siffror, det vill säga 1 januari 
- 31 juli och jämförs med samma period för de två föregående åren.  

Lön och lönesättning 
Mått Utfall 190731 Utfall 200731 Utfall 210731 

Medianlön  29 000 33 000 

Medellön  31 168 34 000 

Observera att förflyttningen av personal över till vårdbolaget Omsorg i Bjuv AB har stor påverkan på årets uppgifter och detta försvårar jämförelser 
med tidigare år. 

Löneutveckling per yrkesgrupp 
Mått Utfall 190731 Utfall 200731 Utfall 210731 

Barnskötare (AID 403010) 25 220 25 220 26 260 

Fritidspedagog (AID 402011) 30 300 30 750 30 000 
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Mått Utfall 190731 Utfall 200731 Utfall 210731 

Förskollärare (AID 402010) 31 500 32 400 33 050 

Kock (AID 601010) 26 600 26 900 28 500 

Lokalvårdare (AID 651010) 24 000 23 900 25 100 

Lärare grundskola tidigare år 
(AID 401010) 36 700 39 050 40 500 

Lärare grundskola senare år 
(AID 401011) 35 800 36 850 37 500 

Lärare gymnasieskola 
allmänna ämnen (AID 
401012) 

38 400 41 300 41 450 

Lärare praktiska estetiska 
ämnen (AID 401014) 33 850 34 400 37 700 

Socialsekreterare (AID 
351010) 34 100 34 100 34 700 

Rehabilitering 
I Bjuvs kommun ska vi ha sunda och hälsosamma arbetsplatser. Rehabiliteringsarbetet är en 
del i det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen. 
Rehabiliterings- och anpassningsarbetet i kommunen ska kännetecknas av tidiga insatser och 
ett aktivt arbete i hela processen. En framgångsfaktor i rehabiliteringsarbetet är att 
arbetsgivaren arbetar tillsammans med Försäkringskassan, läkare, företagshälsovård, 
arbetsförmedling och andra aktörer. Medarbetarens egen medverkan är avgörande för att nå 
framgång i rehabiliteringsarbetet. Andra avgörande faktorer för en lyckad 
rehabiliteringsprocess är att den genomförs i tidigt skede och på ett strukturerat sätt. 
*Siffrorna som presenteras i tabellen nedan är senast tillgängliga siffror, det vill säga 1 januari 
- 31 juli och jämförs med samma period för de två föregående åren.  

Rehabilitering 
Mått Utfall 190731 Utfall 200731 Utfall 210731 

Sjukfrånvaro total 6,2 % 7,2 % 6,5 % 

Sjukfrånvaro kort 57,4 % 69 % 75,9 % 

Sjukfrånvaro lång 42,5 % 31 % 24,1 % 

Sjukfrånvaro total kvinnor 6,9 % 7,8 % 7,2 % 

Sjukfrånvaro total män 3,1 % 4,3 % 3,8 % 

Sjukfrånvaro total 29 år eller 
yngre 3,7 % 4,7 % 5 % 

Sjukfrånvaro total 30-49 5,9 % 6,9 % 6 % 

Sjukfrånvaro total 50 år eller 
äldre 7,5 % 8,3 % 7,7 % 

Observera att förflyttningen av personal över till vårdbolaget Omsorg i Bjuv AB har stor påverkan på årets uppgifter och detta försvårar jämförelser 
med tidigare år. 

Analys av HR nyckeltal och statistik 
Rekrytering och kompetensförsörjning 
En av de största utmaningarna i offentlig verksamhet är kompetensförsörjningen. För att kunna 
locka medarbetare och talanger behöver kommunen arbeta professionellt med hela 
medarbetarens livscykel. Detta gör Bjuvs kommun bland annat genom tydlig och professionell 
medarbetardialog, gemensam ledarskapsutbildning för alla chefer i kommunen, 
hälsocoachning för medarbetare genom Bjuvsmodellen och modell för första dagsintyg, 
utbildningar i systematiskt arbetsmiljöarbete för chefer och skyddsombud, samt årlig 
medarbetarundersökning. Med målsättningen att skapa ett hållbart arbetsliv arbetar 
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kommunen utifrån ett salutogent förhållningssätt för att uppnå känsla av sammanhang 
(KASAM) för alla medarbetare och chefer i kommunen. 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Ett stort fokus hittills under året fortsatt legat på Covid-19. HR-avdelningen fortsätter det 
proaktiva arbetet med att samla och sprida relevant och riktig information till chefer, fackliga 
organisationer och medarbetare för att skapa en gemensam bild över läget och undvika 
missuppfattningar och oro i verksamheten. Detta har bland annat skett genom att fortsätta att 
kontinuerligt uppdatera den FAQ för medarbetare och chefer på intranätet samt ha 
regelbundna dialogträffar med de fackliga organisationerna för att stämma av och informera 
om läget i verksamheterna. Vi har även arbetat med att uppdatera och förtydliga den 
kommunövergripande rutinen för riskbedömning av arbetsmiljön kopplat till Covid-19 och andra 
smittämnen i riskklass 3. 
Verksamheterna har under våren arbetat med uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet enligt den nya modell som utvecklades förra året. Modellen ska bidra till 
större delaktighet för medarbetaren samt bättre kvalitet på uppföljningen, som är digitaliserad. 
Den nya processen fick gott omdöme i utvärderingen även om svarsfrekvensen var något 
lägre än förväntat. Förhoppningen är att svarsfrekvensen bland samverkansgrupperna ska bli 
ännu bättre till uppföljningen av 2021 års systematiska arbetsmiljöarbete när processen och 
arbetssättet är mer känt i verksamheterna. 
Lön och lönesättning 
Efter att lärarorganisationernas centrala avtal blev klart under april månad med löneutbetalning 
i maj, så kunde löneöversyn 2021 avslutas. I samband med lönekartläggning 2021 så har 
kommunens arbetsvärdering (som används för att jämföra olika befattningar med varandra) 
reviderats och baseras på en medianvärdering för 60 svenska kommuner. Syftet har varit att 
skapa en bättre grund för jämlika löner i kommunen. Arbetet har skett i samråd med fackliga 
organisationer. 
Rehabilitering 
Sjuktalen i kommunen ligger, trots rådande omständigheter med Covid-19, relativt stabilt och 
är lägre än samma period föregående år. Den totala sjukfrånvaron är något högre än 2019. Av 
förklarliga skäl är det korttidssjukfrånvaron som är fortsatt högst medan andelen 
långtidssjukfrånvaro har minskat både jämfört med 2020 och 2019 under samma period. 
Omsorg i Bjuv AB är den verksamhet med högst sjukfrånvaro. 

  



Delårsrapport 2021 

 

18 

Resultaträkning 
Resultaträkning, Sammanställd redovisning 

tkr Not 
Utfall 

200831 
(kommunen) 

Bokslut 
2020 

(kommun) 

Utfall 
210831 

(kommunen) 

Utfall 
200831 

(koncernen) 

Bokslut 
2020 

(koncern) 

Utfall 
210831 

(koncern) 

Verksamhetens 
intäkter  128 814 213 483 140 232 185 227 439 385 186 202 

Verksamhetens 
kostnader  -671 097 -1 072 609 -717 395 -704 929 -1 130 145 -747 546 

Avskrivningar  -25 917 -39 116 -28 587 -39 737 -70 440 -39 730 

S:a 
verksamhetens 
nettokostnader 

 -568 200 -898 242 -605 750 -559 440 -761 200 -601 074 

Skatteintäkter  409 808 608 817 415 033 409 808 608 817 415 033 

Statsbidrag och 
utjämning  188 830 314 295 217 318 188 830 314 295 217 318 

Finansiella 
intäkter  2 756 2 817 60 488 2 893 2 957 60 610 

Finansiella 
kostnader  -2 513 -3 804 -2 980 -4 634 -6 824 -64 314 

Resultat före 
extraord. 
poster 

 30 681 23 883 84 110 37 457 158 046 27 573 

Extraordinära 
poster  0 0 0 0 -184 0 

ÅRETS 
RESULTAT  30 681 23 883 84 110 35 457 157 860 27 573 

Resultaträkning kommun 

tkr Utfall 
200831 

Utfall 
210831 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Budget-
avvikelse 

Verksamhetens intäkter 128 814 140 232 198 863 198 863 0 

Verksamhetens kostnader -671 097 -717 534 -1 076 778 -1 089 528 -12 750 

Avskrivningar -25 917 -28 587 -49 106 -49 106 0 

S:a verksamhetens nettokostnader -568 200 -605 889 -927 021 -940 405 -13 384 

Skatteintäkter 409 808 415 033 619 502 637 606 18 104 

Statsbidrag och utjämning 188 830 217 318 330 003 330 003 0 

Finansiella intäkter 2 756 60 488 2 680 60 500 57 820 

Finansiella kostnader -2 513 -2 980 -5 500 -5 500 0 

Resultat före extraord. poster 30 681 84 110 19 664 82 690 63 026 

Extraordinära poster 0 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 30 681 84 110 19 664 82 690 63 026 

Förklaringar till resultaträkning 
Exklusive utdelningen från AB Bjuvsbostäder så visar resultatprognosen för helåret en positiv 
avvikelse med 3 mnkr. Jämfört med prognosen i tertial 1 så har det prognostiserade utfallet 
försämrats något. Det är en följd av att några verksamheter, framför allt BUN har mer än 
fördubblat sitt prognostiserade underskott sedan tertial 1. 
En ytterligare något förbättrad skatteprognos har mildrat effekterna av de försämrade 
verksamhetsprognoserna något. 
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Balansräkning 
Balansräkning, sammanställd redovisning 

tkr Not Utfall 200831 
(kommun) 

Bokslut 
2020 

(kommunen) 
Utfall 210831 
(kommunen) 

Utfall 200831 
(koncernen) 

Bokslut 
2020 

(koncernen) 
Utfall 210831 
(Koncernen) 

TILLGÅNGAR        

Anläggningstillgångar        

Immateriella 
anläggningstillgångar  2 169 1 779 1 018 2 169 1 779 1 018 

Materiella 
anläggningstillgångar        

Mark, byggnader, 
tekniska anläggningar  831 331 895 560 934 608 1 406 035 1 296 845 1 336 779 

Maskiner och inventarier  28 122      

Finansiella 
anläggningstillgångar        

Aktier, andelar m.m.  35 278 62 366 62 368 25 578 28 878 52 368 

Långfristiga fordringar  2 300 0  2 340 40 40 

S:a 
Anläggningstillgångar  899 200 959 705 997 994 1 460 327 28 918 1 376 417 

Bidrag till infrastruktur        

Bidrag till infrastruktur  24 205 23 788 23 788 24 205 23 788 23 788 

Omsättningstillgångar        

Förråd m.m.  45 995 49 226 41 374 46 059 49 288 41 444 

Kortfristiga fordringar  80 893 96 635 91 533 83 658 94 731 73 170 

Kassa och bank  66 589 45 926 96 294 84 171 333 198 154 110 

S:a 
Omsättningstillgångar  193 477 191 787 229 201 213 888 477 217 292 512 

SUMMA TILLGÅNGAR  1 116 882 1 151 493 1 227 196 1 674 215 1 833 546 1 682 677 

EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

       

Eget kapital  165 334 158 537 242 648 360 059 480 221 501 159 

Varav årets resultat  30 681 23 884 84 110 38 124 157 860 87 975 

Pensioner och liknande  9 170 8 972 8 972 9 170 8 972 8 972 

Andra avsättningar  20 276 19 495 19 495 20 276 20 901 29 112 

S:a Avsättningar  29 446 28 467 28 467 29 446 29 873 38 084 

Skulder        

Långfristiga skulder  706 686 730 614 785 389 1 056 697 1 079 343 960 622 

Kortfristiga skulder  215 416 233 875 170 694 226 587 244 109 184 814 

S:a Skulder  922 102 964 489 956 082 1 283 284 1 323 452 1 145 435 

S:A EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

 1 116 882 1 151 493 1 227 196 1 674 215 1 833 546 1 682 678 
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Tillägg balansräkning, sammanställd redovisning 

tkr Not Utfall 200831 
(kommunen) 

Bokslut 
2020 

(kommunen) 
Utfall 210831 
(kommunen) 

Utfall 200831 
(koncernen) 

Bokslut 
2020 

(koncernen) 
Utfall 210831 
(koncernen) 

ANSVARSFÖRBINDEL
SER        

Borgensåtaganden  389 252 403 346 404 000 389 252 403 346 404 000 

Pensionsförpliktelser  108 590 106 217 102 655 108 590 106 217 102 655 

Garantiförbindelser 
FASTIGO   0   159  

STÄLLDA PANTER        

Fastighetsinteckningar   0   0  

Varav eget innehav        

NYCKELTAL        

Soliditet exkl. 
pensionsförbindelser  15 14 22 22 26 32 

Soliditet inkl. 
pensionsförpliktelser  5 5 20 15 20 30 

Förklaringar till balansräkning 
Både kommunens och kommunkoncernens soliditet har förstärkts till följd av AB 
Bjuvsbostäders fastighetsförsäljning och efterföljande utdelning. Även kommunens förbättrade 
resultatnivå i år och vid föregående årsbokslut har verkat i positiv riktning för soliditetens 
utveckling. Kommunens likviditet har även förstärkts på kort sikt som en följd av utdelningen. 

Markaffärer 
Aktivitet Budget Utfall 

 -6 000 -6 700 

 2 000 145 

Kommunens investeringar 
Tabell: De 5 största investeringarna 2021 

Ans Projekt Budget 
2021 

Prognos 
2021 Avvikelse 

114 120 Utredning Söderåsbanan 27 895 25 000 2895 

230 260 Reinvesteringar NSVA 27 342 27 342 0 

114 811 Utveckling av Selleberga 27 132 4 000 23 132 

155 121 Ny fsk Lärkgatan 6 - 8 avd. 32 144 15 000 17 144 

155 125 Kyrkskolan – LSS daglig verksamhet - Äskats av VoO 16 837 120 16 717 

 Summa 131 350 71 462 59 888 

Tabell: Investeringsvolym 

  2017 2018 2019 2020 
Budget 

2021 
Prognos 

2021 

Nettoinvesteringar (mnkr) 140,8 203,9 105,2 153,4 263,8 178,3 

Andel av nettokostnader 17,6 24,9 12,3 17,1 28,5 19 
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Sammanfattning investerings- och exploateringsprognoser 
Delårsbokslutet investeringsprognos uppgår till 178,3 mnkr vilket motsvarar en 
investeringsgrad på knappt 68 procent på årsbasis. 
Det är några större projekt som skjutits på framtiden som orsakar att investeringsgraden är låg. 
Bland annat ny förskola på Lärkgatan och utvecklingen av Selleberga. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
Kommunfullmäktige 
Ansvarsområde 
Kommunfullmäktige ansvarar för kommunens principiella frågor och ärenden av större vikt. Det 
gäller till exempel budget, skattesats, olika styrdokument samt taxor och avgifter. 
Kommunfullmäktige beslutar också bland annat vilka nämnder som ska finnas, vilka 
ansvarsområden dessa ska ha och utser ledamöter till nämnderna. 

Ekonomi  
Driftsredovisning 

tkr Utfall 
200831 

Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Utfall 
210831 

Ack budget 
Aug 2021 

Prognos 
2021 

Budget-
avvikelse 

Kommunfullmäktige -1 141 1 528 -1 940 -1 085 -1 294 -1 940 0 

Revisionsnämnden -503 -936 -1 064 -355 -709 -1 064 0 

Valnämnden -7 -8 -31 -1 -20 -31 0 

NETTOKOSTNAD -1 658 -2 471 -3 034 -1 441 -2 023 -3 034 0 

Intern resultaträkning 

tkr Utfall 
200831 

Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Utfall 
210831 

Ack budget 
Aug 2021 

Prognos 
2021 

Budget-
avvikelse 

Externa intäkter 128 814 213 483 198 863 140 232  198 863 0 

Interna intäkter 235 904 352 383 358 319 234 239  358 319 0 

Summa intäkter 364 718 565 866 557 181 374 471  557 182 1 

Personalkostnader -439 821 -670 576 -686 533 -387 797 -830 -699 433 -12 900 

Övriga externa kostnader 373 978 507 159 568 170 366 690 -1 122 644 193 76 023 

Övriga interna kostnader -235 904 -352 583 -358 319 -234 239  -358 319 0 

Avskrivningar -25 917 -39 116 -49 106 -28 587 -67 -49 106 0 

Internränta -7 236 -10 950 -11 827 -6 428 -4 -11 827 0 

Summa kostnader -334 899 -565 866 -537 517 -290 361 -2 023 -476 145 61 372 

RESULTAT 29 819 0 19 664 84 110 -2 023 82 690 63 026 

Uppföljning ekonomiskt utfall 
Till och med augusti är budget i balans. Baserat på de fem senaste månadsrapporterna så ser 
kommunfullmäktige ut att kunna hålla budget vid årets slut. 
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Kommunstyrelse 
Ansvarsområde 
Ledning och samordning 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna kommunens verksamhet och ha uppsikt över övriga 
nämnders verksamheter samt kommunala bolag och kommunalförbund. 
Operativa verksamheter 
Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt ansvarar för vuxenutbildning, 
arbetsmarknadsinsatser, integration och socialtjänst. Utskottet redovisas separat.  
Stödjande funktioner 
Kommunstyrelsen har avdelningar för ekonomi, HR, samhällsplanering, kansliärenden samt 
kommunikation och service. Kommundirektörens stab innefattar en näringslivssamordnare. 
Utöver dessa verksamheter samverkar Bjuvs kommun tillsammans med kringliggande 
kommuner inom IT, upphandling samt överförmyndarverksamhet. 

Viktiga händelser under året 
Covid-19 
I samhället och i arbetslivet ser vi en gradvis återgång till det normala i takt med att 
vaccinationen av befolkningen rullar på och restriktioner hävs. För HR-avdelningen fortsätter 
dock det proaktiva arbetet med att samla och sprida relevant och riktig information till chefer, 
fackliga organisationer och medarbetare. Avdelningen har fortsatt arbetet med att uppdatera 
och förtydliga den kommunövergripande rutinen för riskbedömning av arbetsmiljön kopplat till 
Covid-19 och andra smittämnen i riskklass 3. 
Trygg sommar 
Under sommaren har kommunen genomfört en trygghetsfrämjande satsning i syfte att 
motverka kriminalitet och aktivera barn och ungdomar. Trygghetsvärdar har varit i tjänst under 
veckans alla dagar och de har besökt platser som vi vet upplevs som otrygga och som är 
utsatta för skadegörelse, exempelvis skolor. 
Bostäder 
Kommunen har tillsammans med bostadsutvecklare tagit fram förslag till markanvisning för 
hittills cirka 450 bostäder i flerbostadshus. Många av dessa ligger på Sellebergaområdet där 
detaljprojekteringen av allmänna anläggningar på att avslutas. 
Digitalisering 
Arbetet med att utveckla digitala alternativ för politiska sammanträden går framåt och under 
perioden har kommunfullmäktige kunnat genomföra tre möten där ledamöter medverkat och 
voterat på distans. 
Leveransen av digitala bevarandehandlingar till SkånEarkiv har tyvärr försenats av tekniska 
svårigheter som leverantören inte har kunnat lösa. Det pågår just nu diskussioner mellan 
medverkande kommunerna hur vägen framåt ska se ut och vilka handlingsalternativ som finns. 
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Uppföljning nämndens mål 
Observera att vissa indikatorer redovisas enbart på helår och det kan därför vara svårt att göra 
en välgrundad bedömning eller prognos av måluppfyllelsen.  

Visionsområde Nämndmål Indikator Utfall Målvärde 

Puls i 
tryggheten 

 Vi skapar förutsättningar för en 
trygg och hållbar boendemiljö 
med ett ökande antal bostäder i 
kommunen. 

 

 Nöjd-Region-Index – 
trygghet ska öka 

 

 minst 47 

 Befolkningsutveckling 
 

0,45% 0,67 % 

 Antal färdigställda 
bostäder. 

 

27 st minst 60 st 

 Vi skapar förutsättningar för ett 
positivt företagsklimat med fokus 
på hållbarhet. 

 

 Företagsklimat enlig ÖJ 
(Insikt) - totalt NKI ska öka 

 

62 minst 74 

 Företagsklimat enligt 
Svenskt Näringsliv - vår 
placering ska förbättras 

 

165 högst 150 

Kraft i 
nyskapande 

 Vi skapar förutsättningar för att 
kommunen ska vara en attraktiv 
arbetsgivare. 

 

 Hållbart 
medarbetarengagemang 
(HME) – totalt kommunen 

 

 minst 85 

Jämlikhet i 
olikhet 

 Vi skapar möjligheter för att alla 
ska mötas av jämlika 
förutsättningar. 

 

 Andelen medarbetare som 
upplever att alla på 
arbetsplatsen behandlas 
lika, oavsett t.ex. kön, 
könsöverskridande 
identitet, ålder, etnicitet, 
funktionsnedsättning, 
sexuell läggning, religion 
eller annan trosuppfattning. 

 

 minst 80 % 

Nästa 
generation i 
fokus 

 Vi skapar förutsättningar för 
hållbara kommunala 
verksamheter och för våra 
invånare att leva miljövänligt. 

 

 Nöjd-Medborgar-Index – 
miljöarbete ska öka 

 

 minst 54 

 Miljörankning - vår 
placering ska förbättras 

 

85 högst 122 

Vi skapar förutsättningar för en trygg och hållbar boendemiljö med ett ökande antal 
bostäder i kommunen. 
Antalet invånare, liksom antalet bostäder, växer i Bjuvs kommun även om denna tillväxt tyvärr 
är svagare än önskat. Under delåret har befolkningen ökat med knappt en halv procent men 
denna tillväxt måste betraktas i ljuset av en historiskt svag befolkningstillväxt i landet i stort. 
Folkökningen i Sverige var under första halvåret något starkare än förra året men lägre än alla 
andra år sedan 2008. 
Just nu är ett hundratal lägenheter i olika faser av färdigställande och under delåret har 
kommunen tillsammans med privata utvecklare tagit fram förslag till markanvisningar om cirka 
450 nya bostäder i flerbostadshus, bland annat på Protistatomten och i Selleberga. Slutligen 
har de första spadtagen tagits inom sista delen av projektet Bjuv 3:3 och byggnationen av 40 
hyreslägenheter på Hedvallska har därmed inletts. Lägenheterna beräknas vara 
inflyttningsklara nästa år. 
Under sommaren har förvaltningen genomfört en stor satsning på trygghet. Målet med dessa 
insatser har varit att motverka kriminalitet, aktivera ungdomar och förstärka den upplevda 
tryggheten bland kommunens medborgare när de är ute och vistas i kommunen, oavsett 
tidpunkt på dygnet. Trygghetsvärdarna har arbetat två och två, de har varit i tjänst under 
veckans alla dagar och de har förstärkt sin närvaro på platser vi vet upplevs som otrygga och 
där skadegörelse ofta sker. Det är för tidigt att avgöra vilken effekt denna satsning har haft 
men vi kan notera att preliminär statistik visar att antalet brott i kommunen är lägre i år än förra 
året. 

Vi skapar förutsättningar för ett positivt företagsklimat med fokus på hållbarhet. 
Kommunen har under året genomfört sitt första näringslivsråd och full aktivitet råder för att 
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främja en positiv dialog och för att stärka näringslivsklimatet. Arbetet med att färdigställa 
kommunens näringslivsprogram pågår. Vår samverkan i SSEC och SLU fortgår enligt plan och 
härigenom deltar vi i utveckling och upprättande av yrkeshögskoleutbildningar inom 
livsmedelsproduktion och gröna näringar. Satsningen Sommarlovsentreprenörer har 
genomförts under sommaren med femton deltagare från högstadiet och gymnasiet. Ett nytt 
samarbetsprojekt inom klimat och hållbarhet med grundskolan är inne i planeringsfasen. 
Samverkan Näringslivsavdelningen-AME har fördjupats och bland annat hålls det 
"arbetsgivarpresentationer" på Lärcentrum i Bjuv. 
Samtidigt ser vi att kommunens position i nationella undersökningar tyvärr har försämrats och 
vi når inte upp till våra målvärden. Orsaken till denna försämring behöver analyseras och, om 
möjligt, åtgärdas. 

Vi skapar förutsättningar för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. 
Kommunstyrelsens förvaltning arbetar kontinuerligt med att utveckla stödet för chefer och 
anställda i syfte att främja ledarkraft och medarbetarkraft. I ett och ett halvt års tid har den 
rådande pandemin medfört betydande påfrestningar och begränsningar och även om vi ser en 
gradvis återgång till det normala fortsätter HR-avdelningen med att arbeta proaktivt med dessa 
frågor. Även i framtiden kommer arbetslivet sannolikt i stor grad präglas av distansarbete och 
ökad digitalisering vilket medför såväl möjligheter som utmaningar. I ljuset av pandemin är det 
dock positivt att vi inom den kommunala verksamheten inte har sett några större försämringar 
vad gäller hållbart medarbetarengagemang eller sjuktal. För kommunen i stort ser vi för delåret 
en sjukfrånvaro på 6,5 procent vilket är i nivå med 2019. Det är även värt att notera att den 
långa sjukfrånvaron minskat kraftigt under några års tid vilket är ett gott tecken. 

Vi skapar möjligheter för att alla ska mötas av jämlika förutsättningar. 
Pandemin och den extra arbetsbörda denna har medfört för HR-avdelningen har lett till att 
viktigt utvecklingsarbete har pausats och ställts in, däribland projektet Inkluderande ledarskap 
som bland annat syftar till att bidra till en inkluderande och mångfacetterad organisation som 
tar vara på människors olikheter och styrkor. Fram tills att denna typ av utvecklingsarbete kan 
återupptas får målet anses vara svårt att uppnå. En viktig förbättring av årets lönekartläggning 
har dock genomförts i och med att den värdering som ligger till grund för kartläggningen har 
uppdaterats. Den nya värderingen baseras på underlag från 60 andra kommuner och ger oss 
en bra grund för mer jämställda löner för kommunens medarbetare. 

Vi skapar förutsättningar för hållbara kommunala verksamheter och för våra invånare 
att leva miljövänligt. 
Förutsättningarna för att arbeta strategiskt med miljöfrågor och hållbarhet är fortsatt svaga. 
Under förra året togs ett steg i rätt riktning i och med den miljöpolicy som kommunfullmäktige 
antog. Enligt policyn ska miljö- och klimathänsyn vara en självklar del i kommunens alla beslut. 
En grundläggande förutsättning för att kommunstyrelsen ska kunna driva miljö- och 
klimatarbetet framåt är att det finns kompetent personal som kan axla ansvar för frågorna. På 
planeringsavdelningen undersöker man möjligheten att projektanställa en medarbetare som 
kan implementera miljöpolicyn och leda arbetet mot en ISO-certifiering. 
I årets miljörankning av Sveriges kommuner hamnar Bjuv dock på plats 85 av 290 vilket är en 
anmärkningsvärd förbättring jämfört med plats 123 i förra årets rankning. 
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Ekonomi  
Driftsredovisning 

tkr Utfall 
200831 

Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Utfall 
210831 

Ack budget 
Aug 2021 

Prognos 
2021 

Budget-
avvikelse 

Kommunstyrelsen och 
arbetsutskott -2 069 -2 958 -3 452 -2 048 -2 301 -3 452 0 

Kommunledningen -32 260 -50 018 -50 942 -33 687 -33 963 -50 942 0 

Räddningstjänst -6 164 -9 179 -9 256 -6 100 -6 171 -9 256 0 

NETTOKOSTNAD -40 493 -62 156 -63 650 -41 835 -42 436 -63 650 0 

Intern resultaträkning 

tkr Utfall 
200831 

Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Utfall 
210831 

Ack budget 
Aug 2021 

Prognos 
2021 

Budget-
avvikelse 

Externa intäkter 1 870 2 766 5 120 2 091 3 413 5 120 0 

Interna intäkter 539 1 132 560 388 373 560 0 

Summa intäkter 2 409 3 898 5 680 2 480 3 787 5 680 0 

Personalkostnader -18 215 -27 896 -31 541 -19 797 -21 028 -31 541 0 

Övriga externa kostnader -21 441 -32 893 -33 193 -21 371 -22 130 -33 193 0 

Övriga interna kostnader -1 959 -3 388 -2 507 -2 006 -1 672 -2 507 0 

Avskrivningar -1 008 -1 461 -1 624 -910 -1 083 -1 624 0 

Internränta -278 -415 -465 -231 -310 -465 0 

Summa kostnader -42 902 -66 054 -69 330 -44 315 -46 222 -69 330 0 

RESULTAT -40 493 -62 156 -63 650 -41 835 -42 436 -63 650 0 

Uppföljning ekonomiskt utfall 
Till och med augusti så har kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott en budget i 
balans. 
Vad gäller kommunledningens centrala administration så ligger även den i balans men endast 
på grund av att outnyttjade medel (till exempel innovationsfondens budget) just nu täcker ett 
underskott i IT-budgeten. Det finns därför en risk att vi ser ett underskott på cirka -1 mnkr när 
året är slut eftersom IT-budgeten inte täcker fakturorna från IT 4K. 
Övriga avdelningar inom kommunledningen ligger sammantaget med budget i balans om man 
räknar in eftersläpande fakturering på planeringsavdelningen, ansökan om ett Covid-19-bidrag 
på kommunikationsavdelningen samt att kostnaderna för gode män framför allt tas i början av 
året (periodicitet). 
Så utifrån de fem senaste månadsrapporterna samt dialog med ansvariga chefer är den 
samlade bilden att kommunledningen kommer hålla budget men det finne en risk för ett 
underskott på -1 mnkr på grund av underskottet i IT-budgeten. 
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Utskottet för arbete och tillväxt 
Ansvarsområde 
Vuxenutbildning  
Ansvar för vuxenutbildningen, grundläggande-, gymnasial- och SFI-utbildning. Rektor har även 
ansvar för Särskild undervisning för vuxna. 
Arbetsmarknadsinsatser 
Ansvar för kommunala arbetsmarknadsinsatser som arbetsrehabilitering och 
motivationsfrämjande insatser av enskilda till i första hand arbete och studier på uppdrag av 
arbetsförmedlingen och socialtjänsten. 
Integration 
Ansvar för integrationsfrågor med speciellt ansvar för nyanlända 
Socialtjänst 
Ansvar för socialtjänst för vuxna innehållande försörjningsstöd, integration, missbruk både 
utredning och öppenvård, boende samt budget och skuldrådgivning. 

Viktiga händelser under året 
Pandemin 
Som allting annat i världen har vår verksamhet varit starkt påverkad av den pågående 
pandemin. En stor del av avdelningens verksamhet så som vuxenutbildning och 
arbetsmarknadsinsatser har till största del fått bedrivas på distans. Socialtjänstens verksamhet 
som innebär myndighetsutövning har genomförts med halva arbetslaget på plats och andra 
halvan hemifrån i ett växelvis uppgjort schema. Övriga socialtjänstverksamhet har mestadels 
skett på distans. 
Under hösten 2021 skönjer vi en ljusning och mer och mer verksamhet kommer att ske på 
plats. I skrivande stund gäller fortfarande rekommendationen om hemarbete om möjligt så den 
påverkar ännu så länge verksamheterna i viss utsträckning. 
Lärcentrum 
Lärcentrum har nu funnits som en realitet i över ett år men den ovan beskrivna effekten av 
pandemin har under hela denna tid påverkat möjligheten att utnyttja potentialen i att ha två av 
avdelningens verksamheter under samma tak fullt ut. Till höstterminen 2021 har en ny rektor 
anställts då den förra gått i pension och arbetet med att reformera vuxenutbildningen har 
påbörjats. 
Kommunens roll i den statliga arbetsmarknadspolitiken 
Fortfarande i september 2021 har regeringen inte lämnat något besked om kommunens roll i 
den statliga framtida  arbetsmarknadspolitiken. Som läget är nu innebär detta att vi inte har rätt 
att arbeta med de personer som uppbär försörjningsstöd och samtidigt är inskrivna i 
arbetsförmedlingens garantier. Detta rör sig om hälften av de personer som uppbär 
kompletterande försörjningsstöd och går stick i stäv med rådande socialtjänstlag som tydligt 
anger att socialtjänsten skall arbeta för att de personer som har kontakt med socialtjänsten 
skall ges möjlighet att klara sig själv och sin försörjning. 
Då kommunen inte verkar vara en aktiv aktör i arbetsmarknadspolitiken väcks frågan om 
kommunen överhuvudtaget skall ägna sig åt arbetsmarknadsåtgärder.  Fokus bör kanske ligga 
på att få de klienter som arbetsförmedlingen och dess kompletterande aktörer inte arbetar med 
redo för att ta del av dessa åtgärder. 
Personalomsättning 
Flera av avdelningens chefer har under året gått i pension vilket även några andra 
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medarbetare gjort. Alla pensionsavgångar har inte ersatts rakt av då en översyn av de framtida 
personalbehoven behöver genomföras. 
  

Uppföljning nämndens mål 
Observera att vissa indikatorer redovisas enbart på helår och det kan därför vara svårt att göra 
en välgrundad bedömning eller prognos av måluppfyllelsen.  

Visionsområde Nämndmål Indikator Utfall Målvärde 

Kraft i 
nyskapande 

 Vi ska kontinuerligt förbättra 
kvalitén samt öka effektiviteten i 
vårt arbetet. 

 

 Andel ej återkommande 
försörjningsstödsärenden 

 

72 % minst 90 % 

 Vi ska ha attraktiva arbetsplatser 
med goda förutsättningar att 
trivas på. 

 

 HME 
 

82 % minst 83 % 

Jämlikhet i 
olikhet 

 Vi ska ha den tillgänglighet som 
krävs för att möta invånarnas 
förväntningar. 

 

 Antal e-tjänster inom 
avdelningen 

 

  

 Vi ska verka för att våra invånare 
integreras i samhället. 

 

 Andel personer avslutade 
på AME som gått vidare till 
arbete eller studier 

 

53 % minst 45 % 

Nästa 
generation i 
fokus 

 Vi ska främja invånarnas 
möjlighet att försörja sig själva. 

 

 Andel av befolkningen med 
ekonomiskt bistånd (avser 
föregående verksamhetsår) 

 

5,3 % högst 4 % 

 Vi ska främja invånarnas 
möjligheter att utbilda sig. 

 

 Andel studerande som 
fullföljt  kurs med godkänt 
betyg. 

 

85 % minst 95 % 

Vi ska kontinuerligt förbättra kvalitén samt öka effektiviteten i vårt arbetet. 
Inom våra verksamheter inom avdelningen för arbete och tillväxt håller vi en hög kvalitet och är 
effektiva i vårt arbete. Trots att vi nu under lång tid bedrivit våra verksamheter i en rådande 
pandemi har inte kvaliteten eller effektiviteten påverkats i en märkbar grad, varken för 
medarbetarna eller medborgarna. Vi har i en del fall fått söka oss nya vägar och hitta nya 
lösningar. Andra delar av  verksamheten har varit svåra att bedriva som innan och dessa har 
delvis fått stå tillbaka. 

Vi ska ha attraktiva arbetsplatser med goda förutsättningar att trivas på. 
HME utvecklas positivt och personalomsättningen är jämförelsevis låg vilket är tydliga tecken 
på att vår personal trivs och att vi uppfattas som en attraktiv arbetsgivare både internt och 
externt. 

Vi ska ha den tillgänglighet som krävs för att möta invånarnas förväntningar. 
Under den rådande pandemin har tillgängligheten verkligen satts på prov och som nämnts på 
annat ställe har vi i vissa fall fått hitta helt nya lösningar för att upprätthålla tillgängligheten för 
kommuninvånarna. Vi har bedrivit vuxenutbildning på distans, vi har arbetat hemifrån i stor 
utsträckning men trots detta har vi inte fått några indikatorer på att kommuninvånarna upplevt 
en sämre tillgänglighet eller service. . 

Vi ska verka för att våra invånare integreras i samhället. 
Flertalet av de individer som Bjuvs kommun tagit emot under senaste åren som följd av 
flyktingkrisen i mitten på 2010-talet är numera välintegrerade i samhället. Alla som varit här 
mer än två år bor idag i egna kontrakt. Dom flesta är sysselsatta antingen i arbete eller studier 
på SFI eller annan utbildning.  Då kommunen fortfarande har en majoritet av de studerande 
inom vuxenutbildningen på SFI bör arbetet fortsätta med att få dem vidare i 
utbildningssystemet eller ut i arbete. 
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Vi ska främja invånarnas möjlighet att försörja sig själva. 
Arbetet med att få ut våra försörjningsstödstagare i egenförsörjning har upprätthållits under 
hela pandemin fastän vi har haft begränsade möjligheter att träffa de som får stöd. Antal 
aktuella hushåll och utbetalda kronor har hällt sig på en relativt stabil nivå trots signaler från 
bland annat  SKR  om farhågor för kraftigt ökat försörjningsstöd i samband med pandemin och 
ökad arbetslöshet. Dessa farhågor har inte besannats. Dock ligger Bjuv vid en jämförelse med 
övriga kommuner inom familjen Helsingborg högt vad avser andelen av befolkningen som 
någon gång under året erhållit försörjningsstöd. Dessa siffror avser dock 2020 och tidigare. 

Vi ska främja invånarnas möjligheter att utbilda sig. 
I augusti 2020 flyttade vi in i vårt nya Lärcentrum. På grund av den fortfarande pågående 
pandemin har all undervisning kunnat ske på plats utan under perioder har mycket av 
undervisningen bedrivits på distans. Vi arbetar med att se över utbudet av utbildningar 
tillsammans med övriga 11 kommuner inom familjen Helsingborg men vill så klart kunna 
erbjuda de attraktiva utbildningarna på hemmaplan. 

Ekonomi  
Driftsredovisning 

tkr Utfall 
200831 

Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Utfall 
210831 

Ack budget 
Aug 2021 

Prognos 
2021 

Budget-
avvikelse 

Utskottet för arbete och tillväxt -105 -318 -352 -202 -235 -352 0 

Administration, arbete och 
tillväxt -2 793 -4 014 -5 419 -3 206 -3 613 -4 919 500 

Gemensam administration -1 922 -3 180 -3 402 -2 298 -2 268 -3 402 0 

Futurum/komvux -8 138 -13 009 -13 359 -8 180 -8 906 -12 859 500 

Vuxenomsorg -16 222 -24 615 -25 851 -15 619 -17 235 -24 851 1 000 

Arbetsmarknadsenheten 4Y -2 447 -3 645 -2 559 -1 695 -1 706 -2 559 0 

NETTOKOSTNAD -31 626 -48 780 -50 941 -31 199 -33 962 -48 941 2 000 

Intern resultaträkning 

tkr Utfall 
200831 

Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Utfall 
210831 

Ack budget 
Aug 2021 

Prognos 
2021 

Budget-
avvikelse 

Externa intäkter 11 282 16 876 15 875 11 247 10 584 15 875 0 

Interna intäkter 3 3 0 0 0 0 0 

Summa intäkter 11 284 16 879 15 875 11 247 10 584 15 875 0 

Personalkostnader -19 446 -29 730 -32 670 -19 936 -21 781 -30 970 1 700 

Övriga externa kostnader -20 257 -30 985 -29 334 -19 153 -19 557 -28 834 500 

Övriga interna kostnader -3 008 -4 646 -4 480 -3 010 -2 987 -4 480 0 

Avskrivningar -192 -288 -310 -331 -207 -510 -200 

Internränta -7 -10 -22 -15 -14 -22 0 

Summa kostnader -42 911 -65 658 -66 816 -42 446 -44 546 -64 816 2 000 

RESULTAT -31 626 -48 780 -50 941 -31 199 -33 962 -48 941 2 000 

Uppföljning ekonomiskt utfall 
INTERN RESULTATRÄKNING 

Utskottet för arbete och tillväxt visar för perioden en positiv avvikelse mot budget på  drygt 2,7 mnkr 
vilket beror på lägre personalkostnader samt att enheten för Vuxenomsorg har lägre kostnader för 
institutionsvård och för skyddat boende. 

Förvaltningsövergripande intäkter visar en positiv avvikelse mot budget på 663 tkr. Alla verksamheter 
inom avdelningen har högre intäkter än budgeterat där intäkterna för utbildningsplatser inom Yrkesvux 
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är högre än mot budget samt att ersättningarna för återsökta medel är högre inom ekonomiskt bistånd 
inom  Vuxenomsorgen. Noterbart är att schablonersättningarna från migrationsverket är 300 tkr lägre för 
perioden än budgeterat och förväntas sjunka ytterligare under året. 

Personalkostnaden visar en positiv avvikelse mot budget på drygt 1,8 mnkr. De större avvikande 
posterna är inom Vuxenomsorgen,  Vuxenutbildningen och  Administration för arbete och tillväxt. Detta 
beror på att personal inte har ersatts vid sjukdom samt pensionsavgångar inte ersatts fullt ut. 

Övriga externa kostnader visar sammantaget på en positiv avvikelse mot budget på 404 tkr. Inom 
Vuxenomsorgen visar ekonomiskt bistånd en negativ avvikelse  medan skyddat boende och 
institutionsvård visar en positiv avvikelse. Kostnaden för ekonomiskt bistånd kommer med stor sannolikt 
att visa ett underskott mot budget vid årets slut men blir troligtvis inte så stort som tidigare 
prognostiserades vid tertialrapport 1. 

Interna kostnader visar en negativ avvikelse på 23 tkr då interna servicekostnader har ökat. 

Kostnaden för avskrivningar är högre än budgeterat och visar en negativ avvikelse på 124 tkr. 

Sammanlagt är kostnaderna för perioden 2,1 mnkr lägre än budgeten för perioden. 

DRIFTSREDOVISNING 

Utskottet för arbete och tillväxt visar 
Verksamheten uppvisar ett överskott på 33 tkr. 

Administration, arbete och tillväxt 
Verksamheten för ledning och administration visar på ett överskott mot budget för perioden på 407 tkr 
som en följd av minskade personalkostnader under perioden då en chef gått i pension och ersatts 
internt utan att ersättaren ersatts. 

Gemensam administration 

Verksamheten för gemensam administration Almliden visar ett underskott mot budget på 30 tkr på 
grund inköp av förbrukningsinventarier. 

Vuxenutbildning - Lärcentrum 

Vuxenutbildningen visar ett överskott mot budget för perioden på 726 tkr. Anledningen till överskott är 
framför allt att fler elever studerat på yrkesutbildningen än budgeterat, men nästan alla verksamheter är 
i fas med budgeten för perioden 

Personalkostnaderna för denna verksamhet visar på ett överskött för perioden på  580 tkr. 

Vuxenomsorgen 

Vuxenomsorgen har för perioden ett överskott mot budget på nästan 1,6 mnkr som en följd av att 
kostnaden för institutionsplaceringar och skyddat boende är lägre än budgeterat. Utbetalt ekonomiskt 
bistånd är 268 tkr högre än mot periods budget, vilket är en förbättring mot tidigare utfall. Verksamheten 
redovisar ett överskott på drygt 1 mnkr vad avser personalkostnader då inte all personal ersatts fullt ut 
vid frånvaro. 

Arbetsmarknadsenheten 

Verksamheten visar ett överskott mot budget på 11 tkr.. 

PROGNOS 

Vid tertialrapport 1 prognostiserades ett underskott vid årets slut på 1 mnkr. Den avgörande 
anledningen till denna prognos var en befarade ökning för kostnaden för försörjningsstöd som utöver 
kostnaden för personal är den största kostnaden inom avdelningen.  Under våren och sommaren har 
det ekonomiska läget förbättrats och avdelningen kan nu lämna en positiv prognos med ett beräknat 
överskott vid årets slut på 2 mnkr. Det prognostiserade överskottet finns inom verksamheterna 
administration arbete och tillväxt med 500 tkr, vuxenutbildningen med 500 tkr samt vuxenomsorgen 
med 1 mnkr. Denna prognos är lägre än det överskott som redovisas i denna delårsrapport och 
anledningen till detta är är att kostnader för skyddat bo ende och institutionsplaceringar har tillkommit så 
det redovisade överskottet i denna rapport tros minska under testen av året. Utvecklingen av 
kostnaderna för ekonomiskt bistånd är som alltid svåra att förutsäga men om utvecklingen följer den 
som varit tidigare år så kommer kostnaderna att stiga något igen. Så denna prognos är försiktiga och 
resultatet kan bli bättre än prognosen vid årets slut. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Ansvarsområde 
Förskola, grundskola och gymnasium: Förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
fritidshem, gymnasium, KAA (kommunens aktivitetsansvar för unga i åldern 16–20 år som 
varken studerar eller arbetar). 
Elevhälsa: Tvärprofessionell elevhälsa; Skolsköterska, skolläkare, psykolog och kurator. 
Specialpedagog, språkutvecklare och logoped. 
Socialtjänst barn, unga, familj: Socialtjänst för barn, unga, familjer, öppenvårdscentra, social 
rådgivning, intensiv behandling och öppen förskola i familjecentral. 

Viktiga händelser under året 
Samverkan för bästa skola 
Skolverket stödjer skolor och förskolor med låga kunskapsresultat och som har särskilt svåra 
förutsättningar att förbättra elevernas resultat på egen hand. Under tre år erbjuder Skolverket 
personlig kontakt och hjälp i att hitta olika metoder, arbetssätt och verktyg beroende på de 
utvecklingsbehov som finns. Skolverket samarbetar tätt med flera forskare från olika lärosäten 
i arbetet. Förvaltningen ser deltagandet som ett extra stöd i arbetet med förbättrad 
måluppfyllelse och ökad andel behöriga elever till gymnasiet. 
Förebyggande insatser och intensiva insatser 
Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att skapa ett team bestående av olika 
professioner som kan stödja barn och unga, i behov av sociala insatser, både i skolan, på 
fritiden och i hemmet. Teamets arbete har resulterat i att familjer som har haft omfattande 
utmaningar har fått en förbättrad livssituation. 
Parallellt med implementeringen av det intensiva resursteamet har verksamheten barn och 
unga påbörjat ett antal utvecklingsprojekt som kommer att resultera i att fler kommuninvånare 
kan ta del av tidiga och förebyggande socialtjänstinsatser, i linje med förslaget till ny 
socialtjänstlag. 
Omorganisation socialtjänst barn, unga, familj 
Socialtjänsten förändrar sin organisation från enhet mottagning, familjerätt och utredning och 
enhet familjehem, familjecentraler och öppenvård till enhet myndighet (mottagning, familjerätt, 
utredning och familjehem) och enhet insats/öppenvård (familjecentraler, öppenvård och 
intensiva resursteamet). Förändringen görs utifrån flera perspektiv. Nya behov kräver förändrat 
arbetssätt samtidigt som förändringen kommer ge större tydlighet och ett bättre flöde inom 
verksamhetsområdet och ökad resurseffektivitet. 
Insatser för förbättrade skolresultat 
Förutom insatserna för högre andel behöriga lärare inom kommunens skolor har förvaltningen 
identifierat ytterligare insatser för förbättrade skolresultat för kommunens elever. Förvaltningen 
har satt fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och att skapa tillgängliga 
lärmiljöer som kan möta elevernas behov, särskilt elever i behov av särskilt stöd. Förvaltningen 
fortsätter arbetet för ökad närvaro för kommunens elever. Strukturer för uppföljning av 
närvaron är också en prioriterad fråga. 
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Uppföljning nämndens mål 
Observera att vissa indikatorer redovisas enbart på helår och det kan därför vara svårt att göra 
en välgrundad bedömning eller prognos av måluppfyllelsen.  

Visionsomr
åde Nämndmål Indikator Utfall Målvärde 

Kraft i 
nyskapand
e 

 Kvalité - Vi har hög kvalité i våra 
uppdrag. 

 

 Andelen elever i årskurs 9 
som har minst godkänt 
betyg i alla ämnen ökar 
med en procentenhet. 

 

70,6 % 71,2 % 

 Medarbertarindex HME 
 

 87 

 Andelen behöriga lärare i 
grundskolan ska öka med 
minst tre procentenheter 

 

60,4% minst 60% 

 Antalet avvikelser inom 
Elevhälsans medicinska 
arbete ska minska med 
minst 70 procent 

 

 högst 30 st 

 Delaktighet och demokrati - Vi 
har verksamheter som utvecklas 
genom delaktighet, inflytande 
och ansvar. 

 

 Barn och ungas delaktighet 
i vården ska öka med minst 
5% 

 

51 % minst85 % 

 Andelen elever som har 
svarat på den stora 
kvalitetsgranskningen ska 
öka med minst 8 % 

 

84 % minst 90 % 

 Andelen vårdnadshavare 
till elever i skolan som har 
svarat på den stora 
kvalitetsgranskningen ska 
öka med minst 5% 

 

30 % minst 80 % 

 Andelen vårdnadshavare 
till barn i förskolan som har 
svarat på den stora 
kvalitetsgranskningen ska 
öka med minst 5% 

 

30 % minst 85 % 

Jämlikhet i 
olikhet 

 Jämlikhet i olikhet: Vi har jämlika 
förutsättningar för alla, oavsett 
vem du är. 

 

 Andelen elever behöriga till 
yrkesprogram ökar med 
minst en procentenhet 

 

81,1 % minst85 % 

Nästa 
generation i 
fokus 

 Hälsa: Vi har ett samhälle där 
barn och unga mår bra och kan 
påverka sitt liv och sin framtid. 

 

 Alla elever ska svara på 
hälsoenkäten 

 

 100 % 

 Andelen 
öppenvårdsinsatser i egen 
regi ska öka 

 

93 % minst 90 % 

 Andelen placeringar i egna 
familjehem ska öka 

 

76 % minst 80 % 

Kvalité - Vi har hög kvalité i våra uppdrag. 
Verksamheten har uppnått målsättningen i en av indikatorerna och är mycket är mycket nära 
att uppnå den andra indikatorn som är mätbar vid detta tillfälle. Förvaltningen fortsätter att 
arbeta för förbättrade skolresultat tillsammans med Skolverket. Den 
kompetensförsörjningsplan för ökad behörighet som nämnden fattat beslut om kommer att ge 
än bättre påverkan på kompetensförsörjningen. 

Delaktighet och demokrati - Vi har verksamheter som utvecklas genom delaktighet, 
inflytande och ansvar. 
Måluppfyllelsen är bristande i alla indikatorer inom delaktighet och inflytande. Pågående 
pandemi har påverkat möjligheten till arbete med hög delaktighet. Siffrorna för dessa 
mätningar är vanligtvis högre. 
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Jämlikhet i olikhet: Vi har jämlika förutsättningar för alla, oavsett vem du är. 
Verksamheten uppnår inte målvärdet för gymnasiebehörighet. Kommunens skolor har en 
mycket varierande behörighetsgrad och fokus framåt framåt behöver vara att skapa en 
likvärdig skolgång för kommunens barn och unga. 

Hälsa: Vi har ett samhälle där barn och unga mår bra och kan påverka sitt liv och sin 
framtid. 
Verksamheten är mycket nära att öka andelen insatser i egen regi så att man når målvärdet 
både för familjehemsinsatser och övriga insatser. 

Ekonomi  
Driftsredovisning 

tkr Utfall 
200831 

Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Utfall 
210831 

Ack budget 
Aug 2021 

Prognos 
2021 

Budget-
avvikelse 

Barn- och 
utbildningsnämnden och 
arbetsutskott 

-502 -882 -1 000 -631 -660 -1 000 0 

Förvaltningsövergripande 
intäkter 17 742 25 845 31 622 21 227 21 082 31 622 0 

Förvaltningsövergripande 
kostnader -41 869 -58 639 -68 885 -42 548 -45 806 -62 335 6 550 

Interna kostnader (hyra, städ, 
kost, resursfördelning) -188 045 -280 708 -288 927 -188 791 -192 628 -284 377 4 550 

Förskolan 1 482 -202 0 -1 633 1 098 -4 050 -4 050 

Grundskolan F-9 2 977 1 893 0 -31 969 -2 450 -2 450 

Gymnasieskolan -54 542 -83 736 -84 666 -60 047 -56 447 -88 866 -4 200 

Särskolan, modersmål och 
studiehandledning -12 963 -18 832 -18 392 -13 986 -12 126 -20 792 -2 400 

Elevhälsan -14 198 -21 307 -24 424 -13 904 -16 194 -22 424 2 000 

Socialtjänsten -38 616 -58 965 -49 841 -39 595 -32 963 -58 841 -9 000 

NETTOKOSTNAD -328 536 -495 531 -504 513 -339 939 -333 675 -513 513 -9 000 

Intern resultaträkning 

tkr Utfall 
200831 

Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Utfall 
210831 

Ack budget 
Aug 2021 

Prognos 
2021 

Budget-
avvikelse 

Externa intäkter 45 362 67 370 62 842 47 758 41 897 69 057 6 215 

Interna intäkter 139 774 208 348 214 490 138 545 143 491 208 490 -6 000 

Summa intäkter 185 137 275 718 277 331 186 303 185 387 277 546 215 

Personalkostnader -204 669 -307 481 -307 915 -211 075 -203 224 -316 915 -9 000 

Övriga externa kostnader -110 498 -167 333 -169 025 -116 964 -112 595 -174 525 -5 500 

Övriga interna kostnader -195 620 -292 118 -299 500 -195 316 -199 677 -295 000 4 500 

Avskrivningar -2 676 -4 014 -5 172 -2 764 -3 414 -4 422 750 

Internränta -210 -309 -233 -123 -154 -198 35 

Summa kostnader -513 672 -771 254 -781 844 -526 242 -519 062 -791 059 -9 215 

RESULTAT -328 536 -495 535 -504 513 -339 939 -333 675 -513 513 -9 000 

Uppföljning ekonomiskt utfall 
Delårsprognosen har byggts på en jämförelse mellan det ekonomiska utfallet jan-jul och period-
iserad budget. Diskussioner, möten och analyser med budgetansvariga chefer om vad som sker i 
deras verksamheter fram till årsskiftet och de ekonomiska konsekvenserna av detta har också 
genomförts. Därefter har denna samlade information mynnat ut i redovisad delårsprognos för 2021. 
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Övergripande 

Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar en total delårsprognos på -9 000 tkr. Budgetutrymmet för 
helåret 2021 är 504 513 tkr. Den negativa prognosticerade avvikelsen blir således 1,8% av årets 
budgetutrymme. 
Nämnden och de förvaltningsövergripande intäkterna pekar mot en budget i balans. De 
förvaltningsövergripande kostnaderna går mot ett sammanlagt överskott på +6 550 tkr i år. 
Huvudförklaringen till överskottet är återhållsamhet avseende inköp (+2 500 tkr), lägre 
lönekostnader (+1 500 tkr) för den centrala administrationen, lägre kapitalkostnader än förväntat 
och övergripande prognosvärdering. En del av prognosvärderingen är statsbidrag på väg in i form 
av den utökade "Skolmiljarden". 
De interna kostnader (hyra, kost, städ, resursfördelning) går mot ett överskott i år på +4 550 tkr. 
Det beror på ett överskott av volymerna i för- och grundskola som har sin grund i 
befolkningsprognosen. Fördelningen mellan förskolans och skolans överskott av volymerna är 
50/50. 

För- och grundskolan 
Förskolorna i Bjuvs regi går mot ett underskott på -4 050 tkr i år. I enlighet med beslut i Barn- och 
utbildningsnämnden förstärks förskolans budget i år med delar av "Skolmiljarden". Beloppet på 
helår för Bjuvs kommunala förskolor prognosticeras till 840 tkr. Utbetalningens storlek grundar sig 
på enheternas volymer. Det är främst förskolorna i Billesholm och Ekeby som prognosticerar 
underskott med -2 000 tkr respektive -1 300 tkr i förhållande till budget. Även förskole området 
"Östra Bjuv" prognosticerar ett underskott i år motsvarande -700 tkr. 

Skolorna i kommunens regi lämnar en prognos på -2 450 tkr, beroende på Varagårdsskolan som 
beräknas gå med -2 500 tkr i jämförelse mot helårsbudget. Prognosen för de interkommunala 
kostnaderna pekar mot ett överskott på +400 tkr i förskolan och i grundskoleverksamheten ett 
underskott på -1 200 tkr. Totalt landar årsprognosen på -7 300 tkr gällande all för- och 
grundskoleverksamhet. 
Gymnasieskolan 

Gymnasieskolan som i år erhållit alla välfärdspengarna på 5 330 tkr pekar mot ett underskott på -4 
200 tkr för helåret 2021. Volymerna har ökat och de externa kostnaderna för IM programmen har 
räknats upp i år. Detta på en tidigare redan underfinansierad budget. I bokslutet för 2020 gick 
gymnasiet med -2 666 tkr trots tilldelade välfärdspengar motsvarande 3 500 tkr. 

Särskola m.m. 
Särskolan, modersmål samt studiehandledning prognosticeras gå med -2 400 tkr i förhållande till 
årsbudget. Enligt beslut i Barn- och utbildningsnämnden tilldelas Särskolan i år 500 tkr i extramedel 
som avser delar av "Pandemimiljarden" som en förstärkning av budgeten. Som tidigare 
rapporterats beror underskottet på en dubblering av antalet inskrivna särskoleelever på bara några 
år. 

Elevhälsa 
Elevhälsan har en delårsprognos på 2 000 tkr. Det beror på ett överskott gällande lönekostnader 
vilket beror på ett antal vakanta tjänster under årets första sju månader. 

Socialtjänst 
Socialtjänstens årsprognos landar på -9 000 tkr. De externa placeringarna som fick 3 400 tkr mer i 
budget för hela år 2021 utöver ordinarie uppräkning prognosticeras i dagsläget till -6 500 tkr. 
Lönekostnadernas prognos 2021 är -1 300 tkr. Övriga driftskostnader såsom inköp, konferenser, 
transporter med mera står för resterande underskott. 
Förvaltningschefens kommentarer 
Vid aktuell uppföljning blir det tydligt att det är de sociala insatserna som kostar mer än vad 
budgetutrymmet tillåter. Förvaltningen har under flera år försökt effektivisera verksamheten för en 
budget i balans, utan framgång. Tydligt är att det krävs andra mer omfattande insatser för att nå en 
budget i balans. Förvaltningen har tagit fram förslag på en åtgärdsplan för budget i balans. 
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Vård- och omsorgsnämnden 
Ansvarsområde 
Nämndens uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att äldre och personer 
med funktionsvariationer kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Förvaltningen 
arbetar för att värna och respektera den enskildes integritet, självbestämmande, delaktighet 
och individuella behov. Omsorg i Bjuv AB övertar under året ansvaret verksamheterna 
efterhand som tillstånd ges från IVO. 
Hälso- och sjukvård 
Hemsjukvård och rehabilitering 
Äldreomsorg 
Särskilt boende, hemtjänst, dagverksamhet för personer med demensdiagnos, korttidsboende, 
fixartjänst, stöd till anhöriga, hälsofrämjande och förebyggande verksamheter. 
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
Bostad med särskild service enligt LSS, daglig verksamhet, personlig assistans, korttidstillsyn, 
korttidsvistelse, avlösar- och ledsagarservice samt kontaktperson. 
 
Socialpsykiatri 
Särskilt boende, dagverksamhet, boendestöd samt kontaktperson åt personer med allvarliga, 
psykiska funktionsnedsättningar. 

Viktiga händelser under året 
Covid-19 
Pandemin har till stor del präglat förvaltningens arbete också under året. Det har varit en hög 
smittspridning i samhället i allmänhet och i synnerhet i Bjuv vilket har märkts av både hos 
medarbetare och vårdtagare och i olika perioder har enheterna påverkats kraftigt. För att 
begränsa smittan har vi arbetat utifrån restriktioner och rekommendationer och som efterhand 
behövts förtydligas och skärpas till. 
I januari påbörjades planeringen och genomförandet av vaccinationer med att vaccinera 
boende och medarbetare på våra särskilda boenden och därefter har det fortsatt med övriga 
grupper. Vaccinationerna har genomförts i samverkan med Region Skåne, dels praktiskt vid 
vaccinationstillfällena på särskilda boende men också administrativt för andra riskgrupper då 
kommunen koordinerat och varit behjälpliga med information. Under hela pandemin har 
framförallt samarbete med de lokala vårdcentralerna varit viktiga och samarbetet har under 
denna tid stärkts. 
Heltid som norm  
I februari startade arbetet för Heltid som norm. Syftet är att det ska bidra till att ge 
förutsättningar för att attrahera, rekrytera nya medarbetare, liksom att motivera och utveckla 
redan anställda medarbetare.  Syftet är också att minska antalet vikarier och timavlönade, för 
att med befintlig personal få bättre kontinuitet i verksamheten och därigenom även bättre och 
stabilare arbetsmiljö. 
Omsorg i Bjuv AB 
Inför verksamhetsövergången till bolaget den 1 maj har det skett en hel del arbete, framförallt 
administrativt för att få allt klart. Övergången till bolag påverkar flera delar i kommunens 
organisation, inte minst HR och ekonomi som behövt styra om en hel del i de olika system som 
används. 
Tillstånden från IVO har kommit successivt och fram till nu är tillstånden klara för hemtjänst, 
hemsjukvård, Solhemmet, Varagården, Daglig verksamhet och Höstgatans bostad med 
särskild service. 
Omställning av korttiden 
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Vid senaste brandtillsynen på korttidsenheten på Almliden anmärktes det på att 
brandsäkerheten inte höll den brandsäkerhet som krävs.  Detta, tillsammans med det faktum 
att antalet platser på Almliden var överdimensionerade, att lokalerna var slitna och i behov av 
ytterligare renovering samtidigt som det under en längre tid varit flera lediga lägenheter på 
särskilda boende ledde till att korttiden under våren flyttade till Varagården. 
Minskat behov av särskilt boende 
Under det senaste året har det varit en ökning av lediga lägenheter på särskilda boende, flera 
månader upp mot 20 lägenheter, vilket motsvarar 15% av tillgängliga lägenheter och en stor 
intäktsförlust. 
En eventuell anledning kan vara att det till viss del har ett samband med pandemin och att det 
finns en rädsla och oro att söka särskilt boende men också, vilket styrks av hemtjänstpersonal 
och handläggare som träffar de enskilda, att det finns en vilja att bo kvar hemma så länge som 
det går och att en flytt till särskilt boende görs allt senare. 
I Bjuv finns sedan tidigare en god tillgång på lägenheter i särskilt boende och vi har en högre 
andel lägenheter särskilt boende än i jämförbara kommuner. Trenden med lediga lägenheter 
är detsamma i många kommuner och kräver en fortsatt analys för att vi ska kunna göra en 
riktig prognos över utvecklingen. 
 
LSS Daglig verksamhet  
I början av sommaren flyttade daglig verksamhet in i den nyrenoverade Kyrkskolan i väl 
anpassade lokaler. Detta tillsammans med kommande nya boende ger bra förutsättningar för 
fortsatt utveckling inom området. 
  
  

Uppföljning nämndens mål 
Observera att vissa indikatorer redovisas enbart på helår och det kan därför vara svårt att göra 
en välgrundad bedömning eller prognos av måluppfyllelsen.  

Visionsområde Nämndmål Indikator Utfall Målvärde 

Puls i 
tryggheten  Vår verksamhet ska präglas av 

god kvalitet, trygghet och trivsel 
 

 Andelen som känner sig 
trygga 

 

 minst 90 % 

 Andel som känner 
förtroende för den personal 
den möter 

 

 minst 91 % 

 Andel som upplever att 
måltiden är en trevlig stund 
på dagen 

 

 minst 75 % 

Kraft i 
nyskapande 

 Vi ska vara en attraktiv 
arbetsgivare där chefer och 
medarbetare har förutsättningar 
för ett gott arbete 

 

 Andel korttidssjukfrånvaro 
 

6 % högst 3 % 

 Andel långtidssjukfrånvaro 
 

2 % högst 3 % 

 Andel personalomsättning 
 

 högst 10 % 

 Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad 

 

84 % minst 90 % 

 Vi ska ta tillvara på 
digitaliseringens möjligheter och 
innovativa lösningar 

 

 Antal nya digitala projekt 
som testas i verksamheten 

 

 minst 4 st 

Jämlikhet i 
olikhet 

 Verksamheten ska arbeta 
förebyggande och 
hälsofrämjande för att främja ett 
gott och självständigt liv 

 

 Andel med korrekt 
efterlevnad av samtliga 
hygien- och klädrutiner 

 

62 % minst 100 % 

 Utförda åtgärder vid risk för 
undernäring, nedsatt 
munhälsa, trycksår  och fall 

 

 minst 75 % 
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Visionsområde Nämndmål Indikator Utfall Målvärde 

Nästa 
generation i 
fokus 

 Verksamheten ska öka den 
enskildes delaktighet och 
inflytande 

 

 Sammantagen nöjdhet 
äldreboende 

 

 minst 83 % 

 Sammantagen nöjdhet med 
hemtjänst 

 

 minst 95 % 

 Andel inom LSS som 
upplever att de får 
bestämma över saker som 
är viktiga 

 

 minst 80 % 

Vår verksamhet ska präglas av god kvalitet, trygghet och trivsel 
Vård- och omsorgsnämnden 
Verksamheten ska präglas av god kvalitet, trygghet och trivsel och verksamheterna arbetar på 
olika sätt för att öka tryggheten och skapa trivsel. Dock märker vi av att skyddsåtgärder och 
restriktioner som en följd av pandemin har en negativ påverkan på trivseln då aktiviteter inte 
kan genomföras som tidigare. 
Under hösten implementeras den nya måltidspolicyn tillsammans med framtagandet av 
riktlinjer för måltider inom äldreomsorgen. Detta är också en åtgärd utifrån förra årets 
brukarundersökning där svaret på frågan om måltiden är en trevlig stund på dagen inte var så 
högt som vi önskar. 
Mätningar för de olika målvärden görs i de undersökningar som i år görs under senare delen 
av hösten. 

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där chefer och medarbetare har förutsättningar för 
ett gott arbete 
Vård- och omsorgsnämnden 
I februari månad startade arbetet med Heltid som norm och under våren har 
projektorganisationen kommit igång med arbetet för att ställa om organisationen.  För att 
införandet ska lyckas krävs både information och en hel del motivationsarbete tillsammans 
med en omställning i sättet att planera arbetet. Möjligheten till heltidsarbete kommer innebära 
att vår attraktivitet som arbetsgivare ökar vilket är viktigt både för att kunna rekrytera som att 
behålla befintliga medarbetare. 
För att ge goda förutsättningar för enhetschefer till återhämtning och säkra tillgången till 
arbetsledning utanför kontorstid har riktlinjer och underlag tagits fram för att vi i början av 
sommaren startade upp med att ha enhetschef i beredskap. 
Utifrån rådande omständigheterna är det naturligt att korttidsfrånvaron är högre än målvärdet 
då medarbetare även med lindriga symtom uppmanats att stanna hemma. 
Däremot ser vi att det arbete som har har gjorts för att minska långtidsfrånvaron har gett 
resultat och målet är nu uppfyllt. 
  

Vi ska ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och innovativa lösningar 
Vård- och omsorgsnämnden 
Införandet och övergången till ett nytt verksamhetssystem Life Care är igång och kommer att 
pågå fram till 2022. I takt med verksamheterna går över till Life Care ger det nya möjligheter att 
arbeta digitalt. 
  

Verksamheten ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att främja ett gott och 
självständigt liv 
Vård- och omsorgsnämnden 
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Målet om ökad följsamhet av basala hygienrutiner uppnåddes inte vid mätningen som gjorde 
under mars månad. Trots utbildningsinsatser och väldigt mycket information kan vi konstatera 
att vi har en bit kvar innan målet uppnås. Skillnaden mellan enheterna är dock stora och varje 
enhet ska ny analysera och lägga en plan för hur resultatet ska förbättras.  Ny mätning av 
detta kommer ske under hösten. 

Verksamheten ska öka den enskildes delaktighet och inflytande 
Vård- och omsorgsnämnden 
Resultaten från förra årets brukarundersökningar visar inom äldreomsorgen på ett högt resultat 
avseende att ta hänsyn till åsikter och önskemål och att ha tillräcklig med tid för arbetet. 
Däremot är det ett lägre resultat på möjligheten att påverka vilka tider som hjälpen ges. Detta 
är en utmaning och fortsatt utvecklingsarbete, det krävs en hel del planering och logistik för att 
tillgodose individuella önskemål och samtidigt få till rimliga och bra arbetsscheman. 
Inom LSS och Socialpsykiatri är arbetet i full gång för att ta fram en mall för en ny 
genomförandeplan som ska leda till att varje brukare ska känna sig ännu mer trygg, få 
möjlighet till ett välmående genom önskade aktiviteter samt att bli bemött utifrån sina unika 
villkor och förutsättningar. Detta tillsammans med att verksamheterna arbetar med att 
kvalitetssäkra verksamheten och öka utbildning i social dokumentation och förståelsen kring 
dokumentationen är viktiga delar för att fler brukare ska känna att de har möjlighet att påverka 
sina liv. 
Dagverksamheten 24:an har under perioden flyttat till nya lokaler där de kommer att ha en 
second hand affär "Spargrisen". Konceptet som är framtaget tillsammans med deltagarna 
bygger på delaktighet och ska genomföras med målet att aktiviteten, i så stor utsträckning som 
möjligt, ska utföras självständigt av den enskilde och med självbestämmande och integritet 
som grund. 
Mätningar görs i de brukar och enhetsundersökningar som kommer genomföras under senare 
delen av hösten. 
 

Ekonomi  
Driftsredovisning 

tkr Utfall 
200831 

Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Utfall 
210831 

Ack budget 
Aug 2021 

Prognos 
2021 

Budget-
avvikelse 

Vård- och omsorgsnämnd och 
arbetsutskott -607 -956 -1 058 -619 -705 -1 058 0 

Vård och omsorg, gemensam -11 732 -17 660 -16 528 -10 856 -11 020 -20 628 -4 100 

- varav Färdtjänst -2 352 -3 425 -3 000 -2 527 -2 000 -3 900 -900 

- varav 
Bostadsanpassningsbidrag -919 -1 359 -1 000 -934 -667 -1 000 0 

- varav Hemtjänst enligt LOV -330 -569 -450 -321 -300 -450 0 

Äldreomsorg -77 261 -115 241 -125 119 -83 663 -83 417 -127 219 -2 100 

- varav Äldreomsorg 
gemensamt ansvar -2 707 -4 521 -5 650 -4 924 -3 767 -5 650 0 

- varav Särskilt boende -49 046 -72 945 -74 132 -50 579 -49 424 -76 032 -1 900 

- varav Förebyggande 
verksamhet -1 331 -1 954 -1 983 -575 -1 322 -1 983 0 

- varav Hemtjänst -18 237 -26 766 -35 183 -23 029 -23 457 -35 383 -200 

- varav Korttiden -4 327 0 -7 356 -4 345 -4 904 -7 356 0 

HSL -22 965 -34 487 -28 137 -20 004 -18 759 -30 137 -2 000 

- varav HSL. sjuksköterskor -11 038 -17 330 -17 552 -13 037 -11 702 -19 052 -1 500 
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tkr Utfall 
200831 

Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Utfall 
210831 

Ack budget 
Aug 2021 

Prognos 
2021 

Budget-
avvikelse 

- varav Hjälpmedel -1 189 -2 246 -1 720 -1 432 -1 147 -2 220 -500 

- varav Rehabilitering -4 586 -7 418 -8 318 -5 291 -5 546 -8 318 0 

LSS/Socialpsykiatri -40 745 -61 337 -59 641 -33 324 -39 763 -53 541 6 100 

- varav Personlig assistans -12 287 -16 923 -10 617 -6 060 -7 079 -9 117 1 500 

NETTOKOSTNAD -154 062 -229 695 -230 483 -148 466 -153 663 -232 583 -2 100 

Intern resultaträkning 

tkr Utfall 
200831 

Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Utfall 
210831 

Ack budget 
Aug 2021 

Prognos 
2021 

Budget-
avvikelse 

Externa intäkter 33 214 53 791 51 686 41 083 34 459 52 286 600 

Interna intäkter 23 518 538  0  0  

Summa intäkter 56 732 54 329 51 686 41 083 34 459 52 286 600 

Personalkostnader -147 831 -205 063 -214 049 -74 651 -142 706 -210 849 3 200 

Övriga externa kostnader -39 078 -49 520 -39 011 -94 888 -26 009 -44 911 -5 900 

Övriga interna kostnader -22 357 -28 040 -27 454 -18 891 -18 303 -27 454 0 

Avskrivningar -1 393 -1 296 -1 543 -1 054 -1 029 -1 543 0 

Internränta -135 -105 -112 -65 -75 -112 0 

Summa kostnader -210 794 -284 024 -282 169 -189 549 -188 122 -284 869 -2 700 

RESULTAT -154 062 -229 695 -230 483 -148 466 -153 663 -232 583 -2 100 

Uppföljning ekonomiskt utfall 
Kommentarer till Intern resultaträkning 
Nämnden för Vård och Omsorg visar i den ekonomiska månadsrapporten för augusti en positiv 
avvikelse mot budget med 5 200 tkr, den positiva avvikelsen förklaras av att budgeten är viktad 
i 12:e delar för jan-aug och speglar därmed inte det verkliga utfallet för samma period. 
Prognosen för helår 2021 indikerar bli en negativ avvikelse med -2 100 tkr. 
Externa intäkter indikeras bli 600 tkr högre jämfört med budget. Den positiva avvikelsen 
förklaras i huvudsak av covidersättning från Socialstyrelsen samt ersättning från 
Försäkringskassan för sjuklönekostnader. Detta trots en lägre prognostiserad intäkt för 
momskompensation för köpta omsorgstjänster från Omsorg i Bjuv AB. 
Personalkostnader (inklusive kostnad för köpta tjänster från Omsorg i Bjuv AB som i 
resultatutfallet hamnar som en övrig extern kostnad) indikeras i sin helhet bli 3 200 tkr lägre än 
budget. 
Övriga externa tjänster indikeras bli 5 900 tkr högre än budget. Den ökade kostnaden förklaras 
av: 
-4 800 tkr för köpt assistans, varav -800 tkr är återbetalning för försäkringskassan avseende 
tidigare utfallsår 
-900 tkr för färdtjänst 
-2 000 tkr för köpta HSL tjänster samt hjälpmedelshantering 
+1 800 tkr för återförd reservering för tidigare tvist där domslut fallit ut och utbetalning ej 
behöver ske. 
Hela resultatutfallet för Omsorg i Bjuv AB har lyfts in i Nämnden för Vård och Omsorg och 
rörelseresultatet i Omsorg i Bjuv AB är per 2021-08-31 0 tkr. Även prognosen för helåret är 
0 tkr. Fakturering av omsorgs- och bemanningstjänster från Omsorg i Bjuv till Vård och 
Omsorgsnämnden sker till självkostnad, vilket innebär att bolaget får täckning för sina 
kostnader till 100 %. 
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Följande resultatkommentarer fokuserar i sin helhet på prognostiserat utfall för helår 2021. 
Kommentarer till Driftsredovisningen 
Vård och omsorg gemensamt  
Prognos för Vård och omsorg gemensamt indikerar en avvikelse mot budget med -4 100 tkr. 
Avvikelsen förklaras av: 
-4 800 tkr för köpt assistans. Budgeten är underfinansierad vilket prognosen visar. 
-900 tkr för färdtjänst. Kostnaden för färdtjänst är en opåverkbar kostnad för nämnden. 
+1 800 tkr, återförd reservering för tidigare tvist där domslut fallit ut och utbetalning ej behöver 
ske. 
-2 000 tkr, budgeterad intäkt för momsbidrag för köpta omsorgstjänster. Posten är fortsatt 
osäker och fokuserat arbete pågår för att klargöra vad som är omsorgstjänster respektive 
bemanningstjänster ur ett momshänseende. 
+1 800 tkr, övriga intäkter där bland annat ersättning för covid från Socialstyrelsen ingår. 
Äldreomsorg 
Prognos för äldreomsorg indikerar på en avvikelse mot budget med -2 100 tkr. Avvikelsen 
förklaras av: 
-2 900 tkr för personal kopplat till SÄBO Solhemmet och Hemtjänst. 
+800 tkr för intäkter för kompensation för sjuklönekostnader från försäkringskassan och 
utfördelad covidersättning från Socialstyrelsen. 
HSL 
Prognos för HSL indikerar på en avvikelse mot budget med -2 000 tkr. Avvikelsen förklaras av: 
-1 500 tkr för köpta HSL tjänster. 
-500 tkr för hjälpmedelshantering. 
LSS/Socialpsykiatri 
Prognos för LSS/Socialpsykiatri indikerar på en avvikelse mot budget med +6 100 tkr. 
Avvikelsen förklaras av: 
+6 100 tkr fördelat på alla verksamheterna LASS, Kontaktperson LSS, Korttidsvistelse, 
Stödfamilj LSS, Vuxna LSS boende, Servicelägenhet LSS 
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Kultur- och fritidsnämnden 
Ansvarsområde 
Bibliotek 
Verksamhet vid kommunens tre bibliotek 
Kulturarv 
Verksamhet vid kommunens Gruv- och Skolmuseum 
Sim- och badanläggningar 
Verksamhet på simhallen i Billesholm och friluftsbadet i Bjuv 
Fritid 
Verksamhet på fritidsgårdar och skolhäng 
Kulturskolan 
Verksamhet som bedrivs av Kulturskolan i hela kommunen. 
Föreningsbidrag 
Kommunalt stöd till föreningsbidrag 
Lokaler och idrottsanläggningar 
Bokningar, uthyrning och investeringar av kommunägda lokaler och idrottsanläggningar 
Arrangemang 
Arrangemang där kultur- och fritidsnämnden är huvud- eller medarrangör 
Lotteritillstånd 
Hantering och administration av lotteritillstånd. 

Viktiga händelser under året 
Flytt av Bjuvs bibliotek 
I maj 2021 beslutade kultur- och fritidsnämnden att Bjuvs bibliotek ska flytta från lokalerna i 
Folkets Hus till nya, temporära lokaler i Swedbanks gamla lokaler. Förberedelserna inför nya 
lokaler pågår och flytten kommer att äga rum under oktober 2021. Biblioteket öppnar i nya 
lokaler den 1 november 2021. 
Billesholm 450 år 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 21 april att genomföra firandet av Billesholm 450 år. 
Firandet består av fyra delar. 

• Produktion av filmer som visar Billesholms historia, Billesholm idag och Billesholms 
framtid. Filmerna ska kommuniceras på kommunens hemsida samt på sociala medier 
under hösten 2021.   

• Stöd till föreningar. Föreningar ska under året kunna söka pengar för att genomföra 
coronasäkrade aktiviteter med koppling till Billesholms dåtid, nutid eller framtid. Bland 
annat firas kulturarvets dag på den gamla prästgården i Norra Vram.   

• En fotobok med bilder tagna av elever i årskurs 4 på Jens Billeskolan i Billesholm.  
Bilderna ska ge en ögonblicksbild av Billesholm 201 och boken släpps under hösten.   

• På kända och okända ställen runtom i Billesholm kommer vi, i samarbete med 
Billesholmtraktens hembygdsförening, sätta upp skyltar med information om platsen. 

Nya regler för föreningsstöd 
2020 beslutade kommunfullmäktige om nya regler för föreningsstöd. De nya reglerna började 
gälla 1 januari 2021 och under året pågår ett omfattande arbete med att implementera dessa. 

Uppföljning nämndens mål 
Observera att vissa indikatorer redovisas enbart på helår och det kan därför vara svårt att göra 
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en välgrundad bedömning eller prognos av måluppfyllelsen.  

Visionsområde Nämndmål Indikator Utfall Målvärde 

Puls i 
tryggheten 

 Kultur- och fritidsnämnden 
skapar sammanhang, 
mötesplatser och 
samarbetsformer som på ett 
attraktivt och inspirerande sätt 
utmanar, bildar och exponerar 
oss för nya intryck. (1.1) 

 

 Nöjd-Region-Index – 
fritidsmöjligheter ska öka 

 

 minst 50 

Kraft i 
nyskapande 

 Genom öppenhet skapar kultur- 
och fritidsnämnden 
förutsättningar för delaktighet, 
arbetsglädje och ett aktivt 
medarbetarskap som uppmuntrar 
och möjliggör nya arbetssätt och 
kreativitet. (1.2) 

 

 HME (Hållbart Medarbetar 
Engagemang) 

 

 minst 
index84 

Jämlikhet i 
olikhet 

 Kultur- och fritidsnämndens 
verksamheter och aktiviteter 
speglar och möjliggör delaktighet 
för alla i Bjuvs kommun. (1.3) 

 

 Deltagartillfällen i 
idrottsföreningar, 7-20 år 

 

 minst 15 st 

Nästa 
generation i 
fokus 

 Kultur- och fritidsnämndens 
verksamheter ska skapa 
engagemang, ge redskap samt 
möjligheter för alla att hantera en 
föränderlig omvärld och göra 
kloka livsval. (1.5) 

 

   

 Kultur- och fritidsnämndens 
verksamheter skapar 
engagemang för invånarna i 
Bjuvs kommun att göra hållbara 
livsval samt arbetar för en hållbar 
verksamhet. (1.4) 

 

 Nöjd medborgarindex-
miljöarbete 

 

 minst 50 st 

Kultur- och fritidsnämnden skapar sammanhang, mötesplatser och samarbetsformer 
som på ett attraktivt och inspirerande sätt utmanar, bildar och exponerar oss för nya 
intryck. (1.1) 
Kultur- och fritidsförvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla och målgruppsanpassa 
verksamhet och mötesplatser. Med anledning av Covid 19 har dock flera evenemang och 
sammankomster fått ställas in eller ändras i utformningen. Exempel på detta är firandet av 
Billesholm 450 år som kommer att genomföras på ett alternativt sätt. 

Genom öppenhet skapar kultur- och fritidsnämnden förutsättningar för delaktighet, 
arbetsglädje och ett aktivt medarbetarskap som uppmuntrar och möjliggör nya 
arbetssätt och kreativitet. (1.2) 
Arbetet att utveckla Ledarkraft, ledarskap och delaktighet i förvaltningen har påbörjats. Fokus 
under 2021 ligger på chefsuppdraget och vad det innebär att vara chef och ledare på kultur- 
och fritidsförvaltningen i Bjuvs kommun. 

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter och aktiviteter speglar och möjliggör 
delaktighet för alla i Bjuvs kommun. (1.3) 
Utvecklingen för att öka delaktigheten bland våra invånare fortsätter, bland annat inom 
områdena föreningar och fritidsgårdar. Delar av de planerade aktiviteterna har fått ställas in 
eller skjutas upp med anledning av coronapandemin, 
Under hösten påbörjas delaktighetsprojektet Trygg fritid. Projektet handlar om att ta fram en 
plan och checklista för hur vi kan arbeta för att barn och unga mer ska kunna påverka sin fritid 
och utemiljön där de bor. När checklistan har tagits fram kommer vi att använda den, för att 
tillsammans med just barn och ungdomar, utveckla våra kommundelar på olika sätt. 
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Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska skapa engagemang, ge redskap samt 
möjligheter för alla att hantera en föränderlig omvärld och göra kloka livsval. (1.5) 
Hållbarhet fortsätter att vara ett prioriterat område hos samtliga enheter. Vanligtvis brukar 
biblioteken arrangera föreläsningar på temat. Dock har dessa fått ställas in med anledning av 
Covid 19. 

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter skapar engagemang för invånarna i Bjuvs 
kommun att göra hållbara livsval samt arbetar för en hållbar verksamhet. (1.4) 
Sommarlovsaktiviteter är viktiga och under sommaren 2021 har verksamheterna inom kultur 
och fritid erbjudit ett program med hög kvalitet för barn och unga. Under sommaren återinförde 
regeringen stöder för avgiftsfria sommaraktiviteter. Detta stöd kommer även att användas för 
höstlovsaktivteterna. 

Ekonomi  
Driftsredovisning 

tkr Utfall 
200831 

Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Utfall 
210831 

Ack budget 
Aug 2021 

Prognos 
2021 

Budget-
avvikelse 

Kultur- och fritidsnämnden -166 -272 -343 -223 -221 -343 0 

Kultur- och fritidsförvaltningen -1 172 -1 879 -2 673 -1 704 -1 741 -2 673 0 

Bibliotek och 
museiverksamhet -6 190 -9 651 -8 753 -5 528 -5 707 -8 753 0 

Fritidsgårdar -2 792 -4 405 -5 628 -2 740 -3 639 -5 628 0 

Idrottsanläggningar -5 248 -7 986 -8 226 -5 472 -5 476 -8 226 0 

Badanläggningar -2 710 -4 167 -4 331 -2 774 -2 812 -4 331 0 

Kulturskola -1 377 -2 051 -2 300 -1 397 -1 473 -2 300 0 

Allmän fritid ex 
föreningsbidrag -1 435 -2 635 -2 478 -2 064 -1 652 -2 478 0 

Arrangemang -280 -395 -900 -363 -591 -900 0 

NETTOKOSTNAD -21 372 -33 441 -35 634 -22 265 -23 311 -35 634 0 

Intern resultaträkning 

tkr Utfall 
200831 

Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Utfall 
210831 

Ack budget 
Aug 2021 

Prognos 
2021 

Budget-
avvikelse 

Externa intäkter 1 546 1 976 1 956 1 680 1 304 1 941 -15 

Interna intäkter 17 28 0 7 0 15 15 

Summa intäkter 1 564 2 005 1 956 1 687 1 304 1 956 0 

Personalkostnader -10 016 -15 290 -16 892 -10 387 -10 816 -16 592 300 

Övriga externa kostnader -3 468 -5 960 -5 761 -3 863 -3 841 -6 061 -300 

Övriga interna kostnader -8 543 -12 831 -13 024 -8 692 -8 683 -13 023 1 

Avskrivningar -779 -1 168 -1 685 -884 -1 123 -1 685 0 

Internränta -131 -195 -229 -125 -153 -229 0 

Summa kostnader -22 936 -35 444 -37 591 -23 951 -24 616 -37 590 1 

RESULTAT -21 372 -33 440 -35 634 -22 265 -23 311 -35 634 0 

Uppföljning ekonomiskt utfall 
Ekonomens kommentarer: 
Kultur- och fritidsnämnden lämnar en delårsprognos i balans. 
Nedan finns en separat avstämning av de projekt och aktiviteter som staten finansierar och är 



Delårsrapport 2021 

 

44 

inte med i ovanstående uppställningar. Summorna är de projektmedel som finns kvar att 
förbruka efter augusti månads stängning av bokföringen. Förutsatt att kostnaderna konterats 
med rätt projektkod. 

Projekt/Aktivitet på konto 2996 nr saldo 

Integrationen Biblioteken 308 24 239 

Orkesterarrangemang 933 13 153 

Region Skåne Bokstart i Skåne 995 65 755 

Statens Kulturråd Inköp litteratur 935 84 781 

Statens Kulturråd Kulturskolebidrag 990 553 920 

Statens Kulturråd Stärkta Bibliotek 996 812 857 

Folkpaket - fler digitala 
biblioteksanvändare  120 000 

  1 674 706 
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Tekniska nämnden 
Ansvarsområde 
Fastighetsavdelningen: 
Fastighetsavdelningen ansvarar för drift och underhåll av för- och grundskolor, särskilt boende, 
fastigheter med annan kommunal verksamhet samt idrotts-och badanläggningar. I uppdraget 
ingår att underhålla, renovera och utveckla inomhus- och utomhusmiljön, säkerställa 
inomhusklimatet, minska energianvändningen och att arbeta med säkerhet för våra fastigheter. 
Dessutom hanteras merparten av all lokalvård i kommunens lokaler under lokalvårdsenheten 
som är en del av fastighetsavdelningen. 
Gata/park verksamheten: 
Drift och skötsel av det offentliga rummet (parker och grönytor), gator, vägar, gång- och 
cykelvägar samt gatubelysning och trafik. Vatten och avlopp samt renhållning. 
Kostverksamheten 
Ansvarar för livsmedelsförsörjningen inom förskolor, skolor, äldreomsorg samt LSS- och 
psykiatriomsorgens verksamheter i kommunen. Ansvaret omfattar att livsmedelshanteringen 
följer gällande livsmedelslagstiftning och övriga skyldigheter enligt livsmedelslagstiftningen. 

Viktiga händelser under året 
Covid-19 har fortsatt påverkat även under år 2021 hela tekniska förvaltningen, vilket har varit 
påfrestande för all personal. Särskilt gällde det all personal på fastighet och lokalvård som i 
sina uppdrag dagligen utsattes för nära kontakt med Covid-19. Tekniska förvaltning kunde 
dock hittills under 2021 upprätthålla ett säkert driftläge i alla sina uppdrag. 
Fastighetsavdelningen 
Det viktiga arbete med att upprätta lokalförsörjningsprogram var prioriterat och i fokus. Ett 
arbete som fastighetsavdelningen genomförde tillsammans med samtliga förvaltningar i 
kommunen under 2020 och har nu godkänts och beslutas av kommunfullmäktige. 
Färdigställande av Kyrkskolan samt påbörjad byggnation av ny förskola i Ekeby. 
Under 2021 har Covid -19 medförde stora påfrestningar under vissa perioder för fastighets 
personal men framförallt har lokalvården och dess personal varit och är en viktig part i sitt 
uppdrag att minimera risken för spridning av Covid - 19. 
Gata/park verksamheten 
Reviderad skötselplan har framtagits, beslutats och arbetas efter. En ny lekplatsplan har tagits 
fram och kommer att antas under hösten 2021. Rekrytering av en ny verksamhetschef för 
Gata/park och en ny enhetschef under våren. Det viktiga arbete med effektivisering att ta över 
utemiljö från fastighetsverksamheten till Gata/Park har inletts. 
Kostverksamheten 
Kostverksamheten fördes organisatorisk över sedan 1 januari 2021 till tekniska nämnden. Det 
viktiga arbete med effektivisering har inletts. En åtgärdsplan är under framtagning med syfte 
att kostverksamheten får budget i balans. 
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Uppföljning nämndens mål 
Observera att vissa indikatorer redovisas enbart på helår och det kan därför vara svårt att göra 
en välgrundad bedömning eller prognos av måluppfyllelsen.  

Visionsområde Nämndmål Indikator Utfall Målvärde 

Puls i 
tryggheten 

 Vi i tekniska nämnden ska skapa 
och underhålla ett 
transportsystem som främjar 
hållbart resande i kommunen. 

 

 Nöjd-Region-Index – 
kommunikationer ska öka 

 

 minst 63 

 Nöjd Medborgarindex 
- Gator och vägar 

 

 minst 56 st 

 Nöjd merborgarindex 
- Gång och cykelvägar 

 

 minst 53 

 Vi i tekniska nämnden ska skapa 
och utveckla hälsosamma, 
trygga och hållbara offentliga 
miljöer och fastigheter samt 
vårda det vi har. 

 

 Nöjd kundindex för 
fastigheter ska öka 

 

 minst 60 st 

Kraft i 
nyskapande 

 Vi i tekniska nämnden ska 
uppmuntra våra medarbetare att 
reflektera, utveckla och ta egna 
initiativ. Vi vågar vara 
nyskapande. 

 

 Sjukfrånvaron ska minska 
 

5,7 % högst 6 % 

Nästa 
generation i 
fokus 

 Vi i tekniska nämnden ska sträva 
mot klimat- och miljösmarta 
lösningar för att skapa ett hållbart 
samhälle att lämna över till nästa 
generation. 

 

 Andel fossilbränslefria 
fordon i organisationen ska 
öka 

 

52 % minst 50 % 

 Energiförbrukningen i 
kommunens fastigheter ska 
minska 

 

-13 % minst-6 % 

Ekonomi  
Driftsredovisning 

tkr Utfall 
200831 

Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Utfall 
210831 

Ack budget 
Aug 2021 

Prognos 
2021 

Budget-
avvikelse 

Tekniska nämnden -276 -447 -326 -280 -218 -437 -111 

Administration -1 828 -2 848 -2 456 -1 920 -1 638 -2 456 0 

Fastighetsavdelningen 932 1 679 3 682 2 636 2 455 3 800 118 

Gata/Park -14 764 -24 141 -28 115 -17 536 -18 744 -27 115 1 000 

Kostenheten  -2 387 0 -2 061 0 -4 800 -4 800 

NETTOKOSTNAD -15 767 -28 143 -27 215 -19 161 -18 144 -31 015 -3 800 

Intern resultaträkning 

tkr Utfall 
200831 

Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Utfall 
210831 

Ack budget 
Aug 2021 

Prognos 
2021 

Budget-
avvikelse 

Externa intäkter 6 107 13 319 10 876 6 720 7 251 10 876 0 

Interna intäkter 72 019 141 833 143 069 94 945 95 384 143 069 0 

Summa intäkter 78 126 155 152 153 945 101 665 102 635 153 945 0 

Personalkostnader -25 959 -60 500 -58 995 -41 314 -39 332 -57 995 1 000 

Övriga externa kostnader -45 630 -82 998 -76 308 -51 770 -50 875 -81 108 -4 800 

Övriga interna kostnader -1 377 -7 668 -7 689 -5 241 -5 127 -7 689 0 

Avskrivningar -15 770 -24 346 -30 042 -18 083 -20 029 -30 042 0 

Internränta -5 156 -7 783 -8 125 -4 416 -5 417 -8 125 0 

Summa kostnader -93 893 -183 295 -181 159 -120 825 -120 779 -181 159 0 

RESULTAT -15 767 -28 143 -27 215 -19 161 -18 144 -31 015 -3 800 
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Uppföljning ekonomiskt utfall 
Till och med augusti så ligger Tekniska Förvaltningen med ett underskott mot periodiserad 
budget. 
Det som är viktigt att notera är att kostverksamheten kommer gå med ett underskott när året är 
slut på förmodligen -4,8 mnkr som är ett budgeterat besparingskrav som inte realiserats än. 
Ytterligare information finns i kostchefens handlingsplan. 
Fastighetsavdelningen följer budget för perioden med ett litet överskott, dock eftersläpar bland 
annat bidrag från AMS samt samfinansierade EU projekt Gate21 för perioden. I sin helhet 
bedöms fastighetsavdelningen följa budget med eventuellt ett lite bättre resultat än budgeterat. 
Gata/Park ligger med ett överskott som förklaras med vakanser i verksamheten. 
Den samlade bedömningen utifrån de fem senaste månadsrapporterna samt dialog med 
ansvariga chefer är att tekniska nämnden kommer gå med ett underskott på  -3,8 mnkr när 
året är slut som förklaras med kostens underskott som kompenseras av överskottet på 
Gata/Park. 
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Byggnadsnämnden 
Ansvarsområde 
Planer 
Byggnadsnämnden har ansvar för att ta fram nya detaljplaner och ändra gamla detaljplaner. 
Bygglov och tillsyn 
Byggnadsnämnden har också ansvar för bygglov, marklov, rivningslov, tillsyn enligt plan- och 
bygglagen och strandskyddsfrågorna. 
Karta och mätning 
Byggnadsnämnden ansvarar även för kommunens kartverksamhet och mätning. 
Bostadsanpassning 
Byggnadsnämnden gör den byggnadstekniska granskningen och bedömningen avseende 
bostadsanpassningsärenden. 
Kulturmiljö 
Byggnadsnämnden ansvarar för att bevaka och utveckla kulturmiljöfrågorna i kommunen. 
Namngivning och lägenhetsregistret 
Byggnadsnämnden beslutar även om namnsättning av kommunala gator och offentliga platser. 

Viktiga händelser under året 
Detaljplaner 
Under årets första åtta månader har två detaljplaner antagits av byggnadsnämnden. 
Förvaltningen arbetar med ett antal större detaljplaner, bland annat för Selleberga och för 
centrala Bjuv. Diskussioner pågår även med några exploatörer som är intresserade av att 
bygga bostäder i Bjuvs kommun och där nya detaljplaner kommer att krävas. 
Uppgradering av GIS-system 
Kommunen samverkar med fem andra kommuner kring vårt GIS-system. En större 
uppgradering av detta system gjordes under våren 2021. 
Personalen 
Byggnadsförvaltningens personal är engagerad och kompetent och har mycket låg 
sjukfrånvaro. Personalomsättningen är dock relativt hög. 
Digitalisering 
Digitalisering av bygglovs- och detaljplanearbetet pågår aktivt. Målsättningen är att dessa 
processer ska vara helt digitala till årsskiftet. 

Uppföljning nämndens mål 
Observera att vissa indikatorer redovisas enbart på helår och det kan därför vara svårt att göra 
en välgrundad bedömning eller prognos av måluppfyllelsen.  

Visionsområde Nämndmål Indikator Utfall Målvärde 

Puls i 
tryggheten 

 Byggnadsnämndens tillsyn bidrar 
till en trivsam boendemiljö 

 

 Andel av inkomna 
tillsynsärenden som är 
avslutade. 

 

38 % minst 80 % 

 Andel tillsynsbesök som 
skett inom fyra veckor från 
att anmälan kommit in via 
e-tjänsten. 

 

67 % 100 % 

 Byggnadsnämnden bidrar till att 
det byggs ett varierat utbud av 
bostäder. 

 

 Antal färdigställda bostäder 
 

27 st minst 60 st 

 Antal nya byggrätter för 
bostäder 

 

0 st minst 60 st 
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Visionsområde Nämndmål Indikator Utfall Målvärde 

 Antal antagna detaljplaner 
 

2 st minst 2,6 st 

Kraft i 
nyskapande 

 Byggnadsnämnden ska ge 
snabb och personlig service med 
kvalitet. 

 

 Genomsnittlig 
handläggningstid för 
bygglov och 
förhandsbesked, 
nybyggnadskartor och 
lägeskontroll. 

 

10 dagar högst 14 
dagar 

 Förelägga kompletteringar 
för bygglov och 
förhandsbesked 

 

8 dagar högst 10 
dagar 

 NKI för bygglov 
 

62 minst 65 

 Byggnadsnämnden ska ha 
engagerade medarbetare. 

 

 Hållbart 
medarbetarengagemang 
(HME). 

 

 minst 85 

 Arbetsgivaren ska erbjuda 
medarbetaren att 
kompetensutveckla sig vid 
minst ett tillfälle per år. 

 

 minst 2 
dagar 

Jämlikhet i 
olikhet  Byggnadsnämnden är tillgänglig 

och kommunikativ 
 

 Andel som anser sig få ett 
gott bemötande vid kontakt 
med kommunen 

 

83% minst 90 % 

 Andel som får svar på e-
post inom en dag 

 

98% minst 95 % 

Nästa 
generation i 
fokus 

 Byggnadsnämnden bidrar till ett 
tryggare och mer hållbart 
samhälle 

 

 "Bostäder", index i 
medborgarundersökningen 

 

52 minst 52 

 "Tillgången till gång- och 
cykelvägar", index i 
medborgarundersökningen 

 

6 minst 6 

Byggnadsnämndens tillsyn bidrar till en trivsam boendemiljö 
Byggnadsnämnden antog 2020 en reviderad och tydligare tillsynsplan för förvaltningens arbete 
med tillsyn. Tillsynen har i januari 2021 delats upp på två handläggare för att stärka 
tillsynsarbetet och göra det mer robust. Tillsynsärendena tar ofta relativt lång tid och därför har 
bara 38 % av de ärenden som kommit in under året blivit avslutade, men på årsbasis kommer 
denna siffra att höjas. Den informationskampanj som är planerad kommer att genomföras 
senare i år. 

Byggnadsnämnden bidrar till att det byggs ett varierat utbud av bostäder. 
De detaljplaner som har antagits under årets första åtta månader innehåller inga bostäder, 
men för närvarande arbetar förvaltningen med ett flertal planer där ett varierat utbud av 
bostäder är en bärande del. Kulturmiljöfrågorna kommer att stärkas under året genom att 
förvaltningen kommer att ha en trainee med det som huvudfokus. Hittills i år har 27 nya 
bostäder färdigställts. 

Byggnadsnämnden ska ge snabb och personlig service med kvalitet. 
Byggnadsnämnden har ett tufft mål för hur lång handläggningstiden för bygglov, 
bygganmälningar, förhandsbesked, nybyggnadskartor, lägeskontroll och kompletteringar ska 
vara och förvaltningen klarar den målsättningen med marginal. En snabb och tydlig dialog med 
de sökande är viktigt för att få en effektiv process där de sökande får möjlighet att genomföra 
sina projekt. God kvalitet och service hänger även ihop med kompetensförsörjning och 
samverkan, vilket är områden byggnadsförvaltningen utvecklar kontinuerligt. 

Byggnadsnämnden ska ha engagerade medarbetare. 
Byggnadsförvaltningen har engagerade och kompetenta medarbetare, som ser till att 
kompetensutveckla sig kontinuerligt. Under corona-pandemin har utbildningar skett digitalt. 
Pandemin har även gjort att aktiviteter för att öka vi-känslan främst har skett utomhus eller 
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digitalt. Alla medarbetare har uppdragsbeskrivningar och rollerna diskuteras fortlöpande. 
Medarbetarenkäter sker en gång per år under hösten. 

Byggnadsnämnden är tillgänglig och kommunikativ 
Enligt den mätning som genomfördes hösten 2020 ansåg 83 % av de svarande att de fick ett 
gott bemötande vid kontakt med kommunens bygglovshandläggare. Det är en hög siffra, men 
lägre än målet på 90 %. 98 % får svar på e-post inom en dag, vilket är högre än målet på 
95 %. Förvaltningen har ett mål om minst två träffar med kommuninvånare utanför 
kommunhuset, detta har ännu inte kunnat genomföras på grund av corona-pandemin. Arbetet 
med att digitalisera bygglovs- och detaljplanearbetet pågår. 

Byggnadsnämnden bidrar till ett tryggare och mer hållbart samhälle 
Byggnadsnämndens verksamhet är viktig i arbetet för ett tryggare och mer hållbart samhälle. I 
detaljplaner och bygglov vägs dessa frågor in och kart- och mätverksamheten bidrar med 
nödvändiga förutsättningar. Arbetet inom detta område handlar bland annat om att bygga in 
trygghet i stadsmiljön och att göra tillsyn, ibland i samverkan med Söderåsens miljöförbund. 
Nästan alla handlingar skickar ut digitalt för att minska användningen av papper. 

Ekonomi  
Driftsredovisning 

tkr Utfall 
200831 

Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Utfall 
210831 

Ack budget 
Aug 2021 

Prognos 
2021 

Budget-
avvikelse 

Byggnadsnämnden och 
arbetsutskott -242 -384 -598 -258 -399 -598 0 

Ledning och administration -1 305 -1 871 -1 759 -1 160 -1 173 -1 759 0 

Detaljplaner -524 -635 -1 319 -405 -879 -1 319 0 

Bygglovsverksamhet 240 -343 -817 -269 -545 -817 0 

Karta/Mätning -369 -844 -741 -466 -494 -741 0 

NETTOKOSTNAD -2 200 -4 077 -5 234 -2 557 -3 490 -5 234 0 

Intern resultaträkning 

tkr Utfall 
200831 

Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Utfall 
210831 

Ack budget 
Aug 2021 

Prognos 
2021 

Budget-
avvikelse 

Externa intäkter 2 295 2 849 3 304 2 091 2 203 2 972 -332 

Interna intäkter 33 501 200 355 133 532 332 

Summa intäkter 2 329 3 350 3 504 2 446 2 336 3 504 0 

Personalkostnader -3 469 -5 359 -7 897 -4 329 -5 265 -7 619 278 

Övriga externa kostnader -1 016 -2 004 -709 -644 -473 -966 -257 

Övriga interna kostnader -6 -10 -7 -17 -5 -28 -21 

Avskrivningar -36 -54 -119 -13 -80 -119 0 

Internränta -1 -1 -6 0 -4 -6 0 

Summa kostnader -4 528 -7 427 -8 738 -5 003 -5 826 -8 738 0 

RESULTAT -2 200 -4 077 -5 234 -2 557 -3 490 -5 234 0 

Uppföljning ekonomiskt utfall 
Till och med augusti ligger BN med budget i balans. Överskottet på personalsidan är tänkt att 
täcka de högre systemkostnaderna som tex GIS. Plus att förvaltningen är igång med att 
rekrytera en ny miljöchef. Min årsprognos som bygger på de fem senaste månadsrapporterna 
samt dialog med förvaltningschefen om vad som händer framåt är att BN kommer hålla sin 
budget. 
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KOMMUNENS BOLAG 
AB Bjuvsbostäder  

Viktiga händelser under året 
Händelser under året 
Beskrivningen av händelserna under året tar sin utgångspunkt i bolagets målområden; 
Ekonomi, Bostadsförsörjning, Medarbetare och organisation, Kund och attraktiva 
boendemiljöer samt Energi och miljö. Målområdena har en tydlig koppling till målsättningarna i 
bolagets ägardirektiv. Därutöver beskrivs Projektverksamheten samt om det är några övriga 
väsentliga händelser som inträffat under perioden. 
2021 är ett omställningsår för bolaget, med fokus på översyn av såväl intäkter som kostnader. 
De planerade aktiviteterna för året, tar sikte på att lägga grunden för att åstadkomma ett 
ändamålsenligt och affärsmässigt bolag. 
Ekonomi 
Under inledningen av året så har vi infört nya projektuppföljningsrutiner. Dessa rutiner innebär 
att en projektansökan ska tas fram och godkännas innan ett projekt genomförs. Syftet med 
detta är att åstadkomma bättre kvalitet och uppföljning kring projekten. Varje vecka följs 
underhåll och investeringar gällande lägenhetsrenoveringar upp vid avstämningsmöte med 
berörd personal. En gång i månaden genomförs projektmöte där de fastighetsgemensamma 
projekten gås igenom, med uppdatering av prognos och tidplan. 
Under första halvan av 2021 så har ett förslag till renoveringsstrategi, beträffande de 
fastigheter som är i behov av stambyte, tagits fram. Under 2008–2020 så har det genomförts 
stambyte i 174 lägenheter av det nu ägda lägenhetsbeståndet. Om man utgår ifrån att alla 
lägenheter med byggnadsår innan 1972 är i behov av stambyte de närmaste åren, så innebär 
det att bolaget har ett kvarstående behov av att genomföra stambyte i ca. 400-500 lägenheter. 
Detta utgör en betydande del av hela beståndet, och scenarioplanering håller på att tas fram 
för att se vad det innebär för bolagets ekonomi framåt. Offert från upphandlingskonsult har 
tagits in, och målsättningen är att genomföra en entreprenadupphandling i början av 2022, 
efter det att bolagets styrelse fått ta ställning till strategin. Tanken är sedan att dessa 
renoveringar kommer löpa över ett antal år framåt. 
Bolaget har under perioden tecknat ett tillfälligt hyresavtal med en privat vaccinationsklinik 
(Covid-19), upphandlad av Region Skåne. Lokalen förhyrs månadsvis med två veckors 
ömsesidig uppsägningstid. 
Bjuvsbostäder har under perioden gått ut med en ny upphandling avseende grönyteskötsel- 
och vinterväghållning. Sista dagen för att lämna anbud är 30 september, och nytt avtal ska 
börja gälla from 1 december 2021. Bolaget förväntar sig att det nya avtalet ska medföra en 
kostnadsbesparing likväl som en ökad kvalitet. 
Projekt med att uppdatera anläggningsregister med skattemässiga värden i bolagets 
komponent-system pågår och beräknas slutföras under slutet av september eller början av 
oktober. 

Ekonomi 

Resultaträkning 
(tkr) Utfall 

200831 
Bokslut 

2020 
Budget 

2021 
Utfall 

210831 % Prognos Budget-
avvikelse 
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Nettoomsättning        

Hyresintäkter 59 092 88 582 64 127 43 092 67 64 258 131 

Övriga rörelsintäkter 1 003 140 663 428 1 935 452 2 100 1 672 

SUMMA INTÄKTER 60 095 229 245 64 555 44 927 70 66 358 1 803 

        

Rörelsens kostnader        

Driftkostnader -19 371 -29 736 -20 533 -15 553 76 -24 448 -3 915 

Underhållskostnader -3 991 -8 453 -6 640 -3 231 49 -5 031 1 609 

Fastighetsskatt -1 318 -2 238 -1 463 -976 67 -1 463 0 

Övriga externa kostnader -6 540 -9 855 -8 160 -4 954  -7 614  

Personalkostnader -7 766 -13 238 -10 146 -7 206 71 -11 137 -991 

Avskrivningar -12 288 -28 572 -14 135 -9 286 66 -14 135 0 

Övriga rörelsekostnader  -436   0   

Summa rörelsens kostnader -51 274 -92 528 -61 078 -41 205 67 -63 828 -2 750 

RÖRELSERESULTAT 8 821 136 717 3 477 3 723 107 2 530 -947 

        

Res. finansiella investeringar        

Ränteintäkter o liknande 
resultatposter 137 140 80 122 153 80 0 

Räntekostnader och liknande 
resultatposter -1 843 -2 604 -1 670 -1 045 63 -1 670 0 

Summa Res. finansiella 
investeringar -1 706 -2 464 -1 590 -923 58 -1 590 0 

        

Resultat efter finansiella poster 7 115 134 253 940 2 800 298 940 0 

ÅRETS RESULTAT 7 115 134 253 940 2 800 298 940 0 

Balansräkning 

(mnkr) Delårsbokslut 
2021 

Bokslut 
2020 

Delårsbokslut 
2020 

TILLGÅNGAR    

Immateriella anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

* mark, byggnader, tekn. anläggn. 350 615 357 956 486 086 

* maskiner och inventarier 11 833 10 000 13 157 

* pågående investeringar 2 431 652 32 072 

Finansiella anläggningstillgångar    

* aktier, andelar m.m.    

* långfristiga fordringar 40 40 40 

S:a anläggningstillgångar 364 919 368 648 536 653 

    

Omsättningstillgångar    

* förråd m.m. 70 62 64 

* kortfristiga fordringar 4 745 6 410 6 974 

* kassa och bank 52 095 268 101 13 962 

S:a omsättningstillgångar 56 910 292 573 21 000 
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SUMMA TILLGÅNGAR 421 830 661 221 536 653 

    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

Eget kapital    

Bundet eget kapital    

Aktiekapital 8 000 8 000 8 000 

Reservfond 1 567 1 567 1 567 

Summa bundet eget kapital 9 567 9 567 9 567 

Fritt eget kapital    

Balanserad vinst 251 990 177 811 178 862 

Årets vinst 2 800 134 253 7 115 

Summa fritt eget kapital 254 789 312 064 186 977 

Summa eget kapital 264 356 321 631 196 544 

    

Avsättningar    

* pensioner och liknande    

* andra avsättningar    

S:a avsättningar    

    

Skulder    

* långfristiga skulder till kreditinstitut och kommun 144 016 322 576 322 476 

* kortfristiga skulder 13 458 17 014 17 632 

S:a skulder 157 473 339 590 340 108 

    

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 421 829 661 221 536 653 

Uppföljning ekonomiskt utfall 
Hyresintäkter 
Hyresintäkterna för andra tertialet landade på 40,5 mnkr vilket var i linje med budget. 
I tertial 1 redovisade bolaget en negativ avvikelse mot budget som delvis berodde på lägre 
utfall i den årliga hyresförhandlingen med Hyresgästföreningen. Hyresförhandlingen inleddes 
under hösten 2020 och överenskommelse nåddes den 3 december 2020. Hyreshöjningen blev 
0,75 % från den 1 januari 2021. Andra tertialet ligger hyresintäkterna åter i linje med budget, 
med anledning av standardhöjande åtgärder vid renovering av lägenheter som genererar mer 
intäkter. 
Två lägenheterna på Höstgatan 6 som återställts från lokaler bidrar också till en ökad 
hyresintäkt för bostäder. Lägenheterna planerades stå färdiga vid årsskiftet men projektet blev 
något försenat och lägenheterna stod färdiga för uthyrning från mars. 
Hyresbortfall 
Under perioden januari till augusti har 93 omflyttningar genomförts vilket är lika många, i 
jämförbart bestånd, som föregående år. Vid jämförelsen med föregående år så exkluderas 
dem nytillskapade lägenheterna på Solgatan som hade inflyttning under 2020. Hyresbortfallet 
för bostäder var högre än budgeterat kopplat till flera korta uppsägningar (dödsbon, 
avhysningar och övergivna lägenheter) samt att vi har mer standardhöjande projekt som 
innebär att det ibland kan uppstå en projektvakans under någon vecka. Lägenheterna på 
Järnvägsgatan som hyrs ut med korttidskontrakt tar längre tid än beräknat att hyra ut vilket 
också medför ökade hyresbortfall. 
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Hyresbortfallet avseende lokaler var lägre än budget vilket beror på att beräknat hyresbortfall 
har fördelats jämnt över året utan hänsyn till när kontrakten förfaller. Dels har ett antal lokaler 
hyrts ut under perioden vilket bidrar till lägre hyresbortfall. En lokal i området Bjuvshem, som 
var budgeterad som vakant from att föregående avtal upphört tidigare under året, har hyrts ut 
på ett tidsbegränsat avtal som vaccinationscentral. 
Hyresrabatter 
Utfallet för hyresrabatter var lägre än budget vilket beror på att budgeterad hyresrabatt var 
kopplad till de sålda fastigheterna. 
Övriga intäkter 
Utfall gällande övriga Intäkter är avsevärt högre än budgeterat, detta är beroende av 
förvaltningsavtal med Akka som pågår januari-maj, och som hittills har genererat drygt 800 tkr i 
intäkter. Detta förvaltningsavtal var en förutsättning för försäljningen, men innebär inte full 
kostnadstäckning för de merkostnader avtalet ger i form av tilläggsbeställningar till 
grönyteskötselentreprenör. Varken intäkter eller kostnader för förvaltningsavtalet var med i 
budget, då det vid tidpunkten för budget fanns många osäkerheter kring avtalet. 
Tillvalsavgifter, ersättning från hyresgäster samt statliga bidrag (lönebidrag) har högre utfall än 
beräknat i budget. 
Driftkostnader 
Kostnaderna för fastighetsskötsel och städ ökade kraftigt under perioden vilket främst var 
kopplat till förvaltningsavtalet med Akka Egendom i Bjuv, men även på grund av ej budgeterad 
snöröjning, etableringsbevattning på Sofias gata samt uttagsskatt. Kostnaderna för skötsel av 
grönytor innefattar även de sålda fastigheterna vilket inte heller var beräknat i budgeten, då det 
vid tidpunkten för budget fanns många osäkerheter kring avtalet. 
Kostnaderna för reparationer har fortsatt att öka mot budget men inte i samma takt som 
föregående år. Ökningen beror dels på ökat antal felanmälningar i lägenheterna som sannolikt 
ackumulerats under pandemin, dels på att fler reparationer skickats vidare till entreprenör 
under tiden för förvaltningsavtalet. 
Kostnaderna för el har ökat mot budget vilket dels beror på att bolaget har ett rörligt elavtal 
som påverkas av de höga priserna på elmarknaden samtidigt som fler har varit hemma och 
använt tvättstugorna i större utsträckning. Den kalla våren påverkar också förbrukningen av el i 
de fastigheter som värms upp med el. 
Vattenförbrukningen har stabiliserat sig under andra tertialet och inte ökat i samma takt som 
under T1. Vattenkostnaderna föll ut på 3,4 mnkr vilket är 15 % högre än beräknat i budgeten, 
en siffra som låg på 22 % under tertial 1. Ökningen tros höra ihop med att många jobbade 
hemifrån under första halvan av året och färre har åkt hemifrån under semestern och därmed 
använt mer vatten i bostaden. Nu efter semestern har fler gått tillbaka till arbetsplatserna igen 
vilket medför att vattenförbrukningen inte ökar i samma takt. 
Uppvärmningskostnaderna föll ut högre än budget för perioden vilket beror på en taxeökning 
om 2 % från den 1 juli som aviserades först under våren 2021 och därmed inte är med i 
budget. Den kalla våren har också inneburit att förbrukningen varit högre än beräknat. 
Personalkostnader föll ut över budget vilket bland annat är kopplat till förvaltningsavtalet. 
Under tiden bolaget förvaltat dem sålda fastigheterna åt köparen har verksamheten haft behov 
av extra resurser för att kunna hantera driften. Posterna under övriga kostnader sågs över 
under våren för att delvis kompensera för dem ökade driftskostnaderna. 
Underhåll 
Bolaget har en fastlagd underhålls- och investeringsplan som driften jobbar efter under året. 
Planen fastställdes vid styrelsemötet den 8 mars 2021. Fokus har inledningsvis varit att 
komma igång med detaljplane-, nyproduktions- och konverteringsprojekten. Även en del 
åtgärder kopplade till försäljningen har och har genomförts, t.ex. separering av låssystem och 
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åtgärder kring lekplatser. Utbyte av en hiss på Årstiderna, resp. en hiss på Bjuvshem är 
genomfört. Lägenhetsunderhåll rullar på och följer avsatt budget. 
Avskrivningar 
Utfall för avskrivningarna var något lägre än budget vilket beror på att avskrivningarna 
fördelats rakt över året i budgeten och de projekt som påverkar avskrivningarna har ej 
färdigställts och aktiverats än vilket medför ett lägre utfall. 
Resultatprognos för 2021 
Vid genomgången av periodens utfall har även prognos för resterande året genomförts. 
Hyresintäkter 
Uppdatering av prognosen har skett med faktiskt utfall efter hyresförhandlingen, som gav en 
hyreshöjning om 0,75 % från 1 januari 2021. Tillsammans med korrigering av beräkningarna 
för hyresintäkterna med anledning av dem två nya lägenheterna på Höstgatan samt 
standardhöjande åtgärder beräknas prognosen för hyresintäkterna för bostäder landa på 
budgeterade 60,8 mnkr. 
Hyresbortfall 
Prognosen för hyresbortfallet för bostäder justeras till 300 tkr. Vid omflyttning har några 
lägenheter varit i behov av omfattande renovering vilket medfört att lägenheterna har ställts 
under renoveringen vilket i sin tur medför en standardhöjning som genererar hyresintäkter som 
på sikt väger upp för hyresbortfallet. Det har även varit ett antal lägenheter som stått vakanta 
under en period på grund av korta uppsägningar. 
Övriga intäkter 
Utfall gällande övriga intäkter beräknas bli avsevärt högre än budgeterat, detta är beroende av 
förvaltningsavtal med Akka som pågår januari-maj. Fasta intäkter från det avtalet uppgår till 
792 tkr för månaderna januari-maj. Detta förvaltningsavtal var en förutsättning för 
försäljningen, men innebär inte riktigt full kostnadstäckning för de merkostnader avtalet ger i 
form av tilläggsbeställningar till grönyteskötselentreprenör. Varken intäkter eller kostnader för 
förvaltningsavtalet var med i budget. 
Tillvalsavgifter, ersättning från hyresgäster samt statliga bidrag (lönebidrag) har högre utfall än 
budgeterat, viket har beaktats i prognosen. 
Driftkostnader 
Fastighetsskötsel och städ beräknas landa på 5,2 mnkr vilket är avsevärt sämre än 
budgeterade 2,5 mnkr. Diskrepansen är beroende av att snöröjning (800 tkr) samt 
etableringsbevattning Sofias gata (264 tkr) ej var med i budget. Dessutom så har vi ej 
budgeterade kostnader för grönyteskötseln av Akkas fastigheter motsvarande ca. 670 tkr. 
Dessa kostnader får vi delvis kostnadstäckning för i förvaltningsavtalet med Akka. 
Uttagsskatten, motsvarande 700 tkr, var ej budgeterad. 
Vattenförbrukningen ökade kraftigt under första perioden av året men ökningen har inte fortsatt 
i samma takt under andra tertialet, men bedömningen är att den kommer fortsätta öka även 
under sista delen av året. Enligt nya beräkningar förväntas kostnaderna för vatten falla ut på 
5,0 mnkr jämfört med 4,4 mnkr i budgeten vilket är en ökning med 600 tkr. Det har genomförts 
extra avläsning av vattnet under juni månad som bekräftar den höga förbrukningen. Inledande 
samtal har förts med NSVA för att installera digital vattenavläsning under 2022. NSVA 
genomför just nu ett pilotprojekt hos en annan fastighetsägare i Perstorp. Bjuvsbostäder 
kommer även påkalla en hyresförhandling gällande individuell mätning och debitering av 
vatten under hösten. Det innebär att hyresgästerna får ett incitament till att spara vatten. 
Personalkostnader 
Beträffande personalkostnader så ger förvaltningsavtalet med Akka ett visst bidrag gällande de 
merkostnader bolaget har haft i form av visstidsanställd personal. Personalkostnaderna som 
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helhet justerades i tertial 1 från 10,1 mnkr till 11,1 mnkr, en prognos som bibehålls även efter 
tertial 2. 
Övriga kostnader 
Som ett resultat av de ökade kostnaderna för driften såg bolaget över posterna under övriga 
kostnader inför prognosen i tertial 1. Då konstaterades ett visst besparingsutrymme och 
prognosen för externa konsulter justerades ned. Ny översyn har genomförts med slutsatsen att 
föregående prognos inte kräver någon ytterligare justering beträffande övriga kostnader. 
Underhåll 
Helårsprognosen avseende Planerat Underhåll sänktes i tertial 1 med 1,3 mnkr, från 6,6 mnkr 
till 5,3 mnkr. Flera av investeringsprojekten är av typen ”Fastighetsbevarande” vilket också är 
en typ av underhåll, men redovisas i balansräkningen och skrivs av över tid. 
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis är bedömningen att helårsutfallet kommer vara 950 tkr sämre än 
helårsbudget. Resultat för året beräknas till 940 tkr jämfört med budgeterar resultat på 1,9 
mnkr. De huvudsakliga förklaringarna till detta är att fastighetsskötseln avviker med anledning 
av att snöröjning och etableringsbevattning ej var budgeterat. Uttagsskatten var ej heller 
budgeterad, och personalkostnader överstiger budget. Även ökad vattenförbrukning på grund 
av pandemin utgör en negativ avvikelse från budgeten. Dessutom så ger inte 
förvaltningsavtalet med Akka full kostnadstäckning, och inberäknat dem merkostnader vi har 
haft för extrabeställningar till grönskötselbolag samt visstidsanställd personal innebär detta en 
negativ nettoeffekt på budget om ca. 240 tkr. Dessa negativa avvikelser kompenseras delvis 
av att tillvalsavgifter, ersättning från hyresgäster samt bidrag (lönebidrag) har högre utfall än 
budget, samt sänkta kostnader under övriga kostnader och underhåll. 
Beräknat rörelseresultat vid årets utgång är 16,7 mnkr vilket medför en beräknad 
direktavkastning på 3,95 % vilket är under ägarens krav på minst 4,5 %. Rörelseresultat som 
krävs för att klara ägarens krav är 19,7 mnkr jämfört med marknadsvärdet för fastigheterna 
från bokslutet 2020 om 548,8 mnkr. 
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AB Bjuvs Stadsnät 
Viktiga händelser under året 
Avslutande av efteranslutningskampanjen 
Kampanjen drog igång under 2020 med syfte att få så många privatkunder som möjligt att 
ansluta fiber till Bjuvs Stadsnät. P.g.a av pandemin blev genomförandet försenat och 
färdigställande och fakturering skedde därför först 2021. 
Ökning av relationsintäkt 
I samband med att fler anslutit sig till stadsnätet har också relationsintäkten från 
tjänsteleverantörerna ökat vilket är viktigt då det är den långsiktiga intäkten för bolaget. 
Fortsatt arbete pågår för att öka aktiveringsgraden. 

Ekonomi 
Resultaträkning 

(tkr) Utfall 
200831 

Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Utfall 
210831 % Prognos Budget-

avvikelse 

Nettoomsättning        

Intäkter 2 497 4 579 4 219 3 697 0 4 219 0 

        

Rörelsenskostnader        

Kostnader -756 -1 143 -1 214 -884 0 -1 214 0 

Avskrivningar -1 802 -2 725 -2 765 -1 857 0 -2 765 0 

Rörelsens nettokostnader -61 711 240 956 0 240 0 

        

Finansiella intäkter     

#DI
VISI
ON/

0! 

  

Finasiella kostnader -327 -489 -464 -289 0 -464 0 

Rörelseresultat före extra 
ordinära poster -388 222 -224 667 0 -224 0 

        

Extra ordinära poster  -217   

#DI
VISI
ON/

0! 

  

Skatter  -1   

#DI
VISI
ON/

0! 

  

ÅRETS RESULTAT -388 4 -224 667 0 -224 0 

Balansräkning 

(mnkr) Delårsbokslut 
2021 

Bokslut 
2020 

Delårsbokslut 
2020 

TILLGÅNGAR    

Immateriella anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

* mark, byggnader, tekn. anläggn. 37 100 38 360 33 267 
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* maskiner och inventarier    

* pågående investeringar 192 83  

Finansiella anläggningstillgångar    

* uppskjuten skattefordran    

* långfristiga fordringar    

S:a anläggningstillgångar 37 292 38 443 33 267 

    

Omsättningstillgångar    

* färdiga varor och handelsvaror    

* kortfristiga fordringar 640 216 377 

* kassa och bank 5 721 4 919 3 620 

S:a omsättningstillgångar 6 361 5 135 3 997 

    

SUMMA TILLGÅNGAR 43 653 43 578 37 264 

    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

Eget kapital    

Bundet eget kapital    

Aktiekapital 100 100 100 

Reservfond    

Summa bundet eget kapital 100 100 100 

Fritt eget kapital    

Balanserad vinst 1 057 2 953 5 754 

Erhållna aktieägartillskott 1 900  1 700 

Årets resultat 667 4 328 

Summa fritt eget kapital 3 624 2 957 7 782 

Summa eget kapital 3 724 3 057 7 882 

    

Obeskattade reserver    

* Avskrivning utöver plan 8 050 8 050 1 365 

* periodiseringsfond   60 

S:a obeskattade reserver 8 050 8 050 1 425 

    

Skulder    

* långfristiga skulder till koncernbolag 31 217 30 768 27 535 

* kortfristiga skulder 662 1 703 422 

S:a skulder 31 879 32 471 27 957 

    

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 43 653 43 578 37 264 

Uppföljning ekonomiskt utfall 
De månatliga relationsintäkterna följer budgeterad nivå. I januari fakturerades en större del av 
efteranslutningarna från föregående års efteranslutningskampanj vilket gav engångsintäkter 
utanför budget på ca 780 Tkr. Under året har det även tillkommit fler efteranslutningar utanför 
kampanjen än  budgeterat. Omkostnaderna är kända och följer budget väl. Tack vare 
engångsintäkterna i början på året så är resultatet är 668 Tkr vilket är nästan 900 Tkr bättre än 
budget. Inga fler efteranslutningskampanjer är planerade. 
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Omsorg i Bjuv AB 
Bolaget ingår i sin helhet i vård- och omsorgsnämndens resultat. Uppstarten av verksamheten 
i omsorgsbolaget beräknas minst ta hela 2021 i anspråk. Fullständig koncernkonsolidering av 
omsorgsbolaget kommer att ske i och med upprättande av kommunkoncernens årsbokslut. 
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VA-verksamhet (NSVA) 
Ekonomi  
Driftsredovisning 

tkr Utfall 
200831 

Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Utfall 
210831 

Ack budget 
Aug 2021 

Prognos 
2021 

Budget-
avvikelse 

Vatten och avlopp -794 4 769 -151 -99 -101 -151 0 

NETTOKOSTNAD -794 4 769 -151 -99 -101 -151 0 

Intern resultaträkning 

tkr Utfall 
200831 

Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Utfall 
210831 

Ack budget 
Aug 2021 

Prognos 
2021 

Budget-
avvikelse 

Externa intäkter 27 038 46 914 47 205 27 373 31 472 47 205 0 

Interna intäkter      0  

Summa intäkter 27 038 46 914 47 205 27 373 31 472 47 205 0 

Personalkostnader      0  

Övriga externa kostnader -19 459 -30 141 -32 656 -20 407 -21 772 -32 656 0 

Övriga interna kostnader -2 992 -3 383 -3 560 -1 066 -2 374 -3 560 0 

Avskrivningar -4 063 -6 491 -8 511 -4 547 -5 674 -8 511 0 

Internränta -1 319 -2 129 -2 629 -1 453 -1 753 -2 629 0 

Summa kostnader -27 832 -42 144 -47 356 -27 473 -31 572 -47 356 0 

RESULTAT -794 4 769 -151 -99 -101 -151 0 

Uppföljning ekonomiskt utfall 
Det är NSVA som står för den konsoliderade rapporteringen och enligt den (bifogad nedan) så 
är budget i balans. Vi får underlag från NSVA månatligen och bokför sen i vår huvudbok så vi 
kan spegla NSVAs rapportering. Men det finns en viss periodicitet som gör att vårt utfall inte 
alltid visar +-0. Nedan följer status på vår bokföring. 
Kommunadministrationen 
Följande kostnader är bokförda för hela året och följer budget: 

• Straffavgiften från Miljöförvaltningen/Sydvatten 
• OH för både TN och KSF 
• Koncessionsavgiften 

Budgeten för asfaltsåterställning kommer flyttas till NSVA som tar över detta arbete och 
därmed även budgeten på 1,8 mnkr 
Följande fakturor har ingen budget och ger ett mindre underskott på kommunadm: 

• Helsingborgs Stad Miljöförvalt på 38 tkr 
• Folksam på 65 tkr 
• Vegeåns Service på ca 147 tkr 
• Truedstorp-Valleberga Dikningsför på ca 7 tkr 

Kapitalkostnaderna  
Skarpa utfall from nu! 
Driften från NSVA 
Vi har fått och bokfört intäktsavräkningarna t.o.m. augusti och även drift och underhållet t.o.m. 
augusti. 
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Balanskontona 
1525 Avgiftsavräkningen Win-Future är under kontroll, dvs vi har samma saldo som NSVA. 
1692 Avräkningen NSVA har ett för litet IB pga av en felbokning 2019 (verifikation 300339). 
2991 Anslutningsavgifter har Hans haft uppsyn över och är också den som levererar underlag 
till revisionen EY vid boksluten. 
2992 Har 2 fakturor som är under utredning, 35220545 och 35220547 
2292 Skyfallet har nu ett saldo på 0 kr. Det kan finnas en risk på ärenden från brukare där det 
inte finns en kreditpost som kan möta upp! 

Särkostnadsredovisning NSVA 
Kostnader Budget Utfall Prognos 

Personalrelaterade kostnader 3 010 2 156 3 010 

Övriga kostnader 11 142 6 000 11 142 

Summa 14 152 8 156 14 152 

Denna redovisningen är samma som den vi rapporterar till NSVA den femte vardagen varje 
månad. Den rör våra lokala kostnader (kommunadministrationen plus kapitalkostnaderna) som 
visar budget i balans. 
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RÄKENSKAPER 
Investeringstabell total 
Nedan visas en sammanställning över kommunens projekt med statusmarkering. 

 = Ej startat 
 = Pågående enligt plan 
 = Pågående med avvikelse 
 = Utvärderat/Slutredovisat 
 = Ej genomfört/Slutredovisat 

Status Nr Investeringsprojekt Budget 
2021 

Utfall 
210831 

Prognos 
2021 

Budgetavvi
kelse 

 644 
2 Gruppboende inom LSS för vuxna. 5 
+ 6 lgh. Utredning/Projektering 2018-
2020. Inventarier 2021- 

650 111 350 300 

 232 Allmän IT-investering (fd GDPR 
dataöversiktssystem) 238 0 238 0 

 160 Belysning g/c-vägar 1 500 0 1 500 0 

 144 Belysning GC-tunnlar 278 19 278 0 

 807 Billesholm stationsområde 11 030 815 11 000 30 

 813 Billesholms gård 9:19 4 381 314 4 300 81 

 140 Billesholms station - reinvestering 
genomfartsväg, Storgatan 2 525 0 2 525 0 

 804 Bjuv 4:4 5 661 97 600 5 061 

 228 Brandposter - Reinvesteringar enl avtal 
med NSVA 978 296 978 0 

 413 BUN -elevdatorer och dylikt. 3 900 3 049 3 900 0 

 229 Byte av kabelskåp 652 158 652 0 

 820 Cykelväg Mörarp Bjuv 5 099 0 600 4 499 

 146 Digitalisering av bygglovshandlingar 106 0 106 0 

 107 Digitalisering av KF's möten 1 000 192 500 500 

 122 Ekeby skola 5 169 232 500 4 669 

 818 Elestorp 7:86 Bjuvsbostäder 50 0 50 0 

 801 Expl B-holmsgård 9:235 (Kungsgård) 350 3 350 0 

 816 Folketshusparken 2 503 430 1 400 1 103 

 156 Förnyelse av gamla lekplatser 3 543 0 3 543 0 

 162 Förnyelse gatubelysning Ljungsgård 
(1600m) 588 0 588 0 

 167 Förnyelse gatubelysning trästolpar och 
föråldrade Stålstolpar 2 500 493 2 500 0 

 166 GC-väg Billesholm - Ekeby 100 0 100 0 

 174 
GC-vägar Orkestergatorna 
- Asfaltering av enstaka grusgång samt 
belysning på GC-vägarna i området. 

500 0 500 0 

 168 Gunnarstorp 1:267 700 5 700 0 

 175 Gunnarstorpsvägen 
- Hastighetsdämpande åtgärder 380 0 380 0 

 110 HR/Personalsystem 147 0 147 0 

 186 Industrigatan - Ringgatan, Bjuv 1 000 0 1 000 0 
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Status Nr Investeringsprojekt Budget 
2021 

Utfall 
210831 

Prognos 
2021 

Budgetavvi
kelse 

 414 Inventarier Ekeby förskola 1 100 0 0 1 100 

 415 Inventarier till ny förskola på Brogårda 
området 177 100 177 0 

 605 Inventarier Vård och Omsorg, utbyte 
av larm 2022 1 200 1 198 1 200 0 

 410 Investering BUN övergrip. 1 500 384 1 400 100 

 430 Investering KOF övergrip. 750 445 750 0 

 216 Investeringar för VA- översvämning 
efter sommaren 2016 1 727 8 1 727 0 

 170 IT-infrastruktur i kommunens 
fastigheter 1 500 898 1 900 -400 

 510 IT-tekniska utrustning Almlidens 
konferensrum 23 0 23 0 

 123 Jens Bille skolan entrén vid badet 2 828 36 2 000 828 

 188 Kristinetorpsvägen 
- Hastighetsdämpande åtgärder 50 0 50 0 

 433 Kulturskolans lokaler 150 0 150 0 

 201 Kyrkskolan - LSS daglig verksamhet 
- Äskats av VoO 0 4 813 4 850 -4 850 

 125 LSS-boende fristående, Bjuv 4:4 16 837 111 120 16 717 

 189 LSS-boende IT och lås 400 0 0 400 

 105 Markförsäljning 
- exploateringsområden -6 000 0 -8 000 2 000 

 100 Markförvärv 2 000 0 0 2 000 

 438 Multianläggningar i hela Bjuvs kommun 600 187 0 600 

 128 Möten på distans - videomöten 150 0 150 0 

 265 NSVA Landsbygdsinvesteringar, ej 
taxedrivand 5 400 458 5 400 0 

 171 Ny busshållplats på Norra storgatan 500 228 500 0 

 121 Ny fsk Lärkgatan 6 - 8 avd. 32 144 2 393 15 000 17 144 

 266 Ny investeringar NSVA 3 750 1 698 3 750 0 

 224 Nya Brogårda förskola 311 0 311 0 

 802 Nya Hedvallska (Bjuv 3:3) 156 0 156 0 

 434 Nytt Bibliotek Bjuv 900 0 900 0 

 112 QlikView 800 0 640 160 

 193 Re-investering i befintlig 
asfaltbeläggning enligt RoSy 9 500 1 599 9 500 0 

 266 Reinvesteringar NSVA 27 342 14 450 27 342 0 

 819 Rudolfska gården 750 0 750 0 

 173 Staket över stödmur Norra Storgatan 
54 50 0 50 0 

 149 Storgatan Bjuv - upprustning 1 000 13 1 000 0 

 169 Stratsys 200 0 200 0 

 805 Tibbarp 1:80 750 0 200 550 

 817 Tidiga exploateringsutredningar 1 000 440 300 700 

 191 Tillagningskök inventarier 500 61 330 170 

 444 Toalett Gruvmuseet 250 0 250 0 
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Status Nr Investeringsprojekt Budget 
2021 

Utfall 
210831 

Prognos 
2021 

Budgetavvi
kelse 

 436 Trygg fritid i Ekeby 1 200 0 300 900 

 155 Trygghet, säkerhet samt 
myndighetskrav 1 000 210 800 200 

 810 Ulven 2 (Trygghetsboende) 479 0 0 479 

 227 Upprustning Ekeby centralt 1 471 91 100 1 371 

 187 Upprustning Frisbeegolf 
Gunnarstorpsvägen 150 17 150 0 

 152 Utbyggnad av ladd infrastruktur för 
fossilfria fordon i kommunen 200 189 190 10 

 226 Utbyggnad Ekeby skola - P-yta 
+ Körytor 500 0 500 0 

 225 Utemiljö Bofinken 179 0 179 0 

 437 Utreda förutsättningar för ny sporthall i 
Bjuv 250 0 0 250 

 439 Utredning fritidsgård i Billesholm 250 183 250 0 

 167 Utredning rondell Norra 
Storgatan/Norra vägen 100 0 100 0 

 120 Utredning Söderåsbanan 27 895 3 071 25 000 2 895 

 811 Utveckling av Selleberga 27 132 1 946 4 000 23 132 

 821 Utvecklingsplan Sånnadamm 227 81 227 0 

 803 Valleberga 2:139 300 0 100 200 

 204 Verkstadsgatan 1, Samlokalisering och 
samordningsvinst 1 500 310 1 000 500 

 176 Visma Window 172 0 172 0 

 109 Väg 110 Flytt av utfart 
Kristinetorpsvägen 3 335 4 668 4 668 -1 333 

 111 Väg 110 Kristinetorpsvägen 
(Trafikverket åtgärd 4) 3 000 0 0 3 000 

 114 Väg 110 Kungsgårdsvägen 
(Trafikverket åtgärd 3) 50 0 0 50 

 115 Väg 110 Södra vägen (Trafikverket 
åtgärd 2) 350 0 0 350 

 185 Årlig investering - Maskiner - lokalvård 140 10 140 0 

 200 Årlig Investering energieffektivisering 5 000 3 859 5 000 0 

 158 
Årlig investering 
Fastighetsinvesteringar 
(generella/underhållsplan) 

15 000 9 526 15 000 0 

 198 Årlig investering -Maskiner o fordon 
gata/park 1 700 367 1 700 0 

 148 Årlig investering miljöförbättrande 
åtgärder - ISO 14001 100 0 100 0 

 194 Årlig investering -
Trafiksäkerhetsåtgärder 1 500 62 1 500 0 

 154 Årlig investering utemiljö Fastighet 3 500 2 429 3 500 0 

 231 Årliga investeringar i den offentliga 
miljön (gata/park) 800 40 800 0 

 645 Äldreomsorg, Särskilda boenden, 
Inomhus- och utomhusmiljö 500 545 500 0 

SUMMA   263 803 63 338 178 337 85 466 
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Resultaträkning Skattefinansierad 

tkr Utfall 
200831 

Utfall 
210831 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Budget-
avvikelse 

Verksamhetens intäkter 128 814 140 232 142 941 142 941 0 

Verksamhetens kostnader -703 173 -717 395 -1 
030 376 

-1 
043 127 -12 751 

Avskrivningar -25 917 -28 587 -39 585 -39 585 0 

S:a verksamhetens nettokostnader -600 816 -605 750 -927 020 -939 920 -12 900 

Skatteintäkter 409 808 415 033 619 502 635 806 16 304 

Statsbidrag och utjämning 219 870 217 318 330 002 330 002 0 

Finansiella intäkter 3 690 60 488 2 680 60 500 57 820 

Finansiella kostnader -2 733 -2 980 -5 500 -5 500 0 

Resultat före extraord. poster 29 819 84 110 19 664 81 037 61 373 

Extraordinära poster 0 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 29 819 84 110 19 664 81 037 61 373 

Resultaträkning - Avgiftsfinansierad 

tkr Utfall 
200831 

Utfall 
210831 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Budget-
avvikelse 

Verksamhetens intäkter 27 038 27 373 47 205 47 205 0 

Verksamhetens kostnader -22 451 -21 473 -36 216 -36 216 0 

Avskrivningar -4 063 -4 547 -8 511 -8 511 0 

S:a verksamhetens nettokostnader -525 1 353 2 478 2 478 0 

Skatteintäkter 0 0 0 0 0 

Statsbidrag och utjämning 0 0 0 0 0 

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 

Finansiella kostnader -1 319 -1 453 -2 629 -2 629 0 

Resultat före extraord. poster -794 -100 -151 -151 0 

Extraordinära poster 0  0   

ÅRETS RESULTAT -794 -100 -151 -151 0 

Redovisningsprinciper 
Redovisningsprinciper 
Bjuvs kommun följer Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och 
rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning (RKR). 
Pensionsförpliktelser 
Kommunens pensionsåtagande redovisas enligt den så kallade blandmodellen, som följer den 
kommunala redovisningslagen. Detta innebär att pensioner som intjänats före 1998 enbart 
redovisas som ansvarsförbindelse (se noter). 
Periodisering 
Periodisering innebär att inkomster och utgifter hänförs till den verksamhetsperiod som de 
tillhör. Anläggningsavgifter inom VA-verksamheten periodiseras över 33 år. Investeringsbidrag 
periodiseras på motsvarande tid som anläggningstillgångarna. 
Lånekostnader 
Lånekostnader i samband med investeringar kan enligt rekommendation nr 15 från RKR 
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redovisas både enligt huvudmetoden och alternativregeln. Huvudmetoden innebär att 
lånekostnaderna belastar resultatet och alternativregeln innebär att lånekostnaderna under 
vissa förutsättningar får belasta anskaffningsvärdet. Kommunen har 2021 liksom tidigare år 
redovisat lånekostnaderna enligt huvudmetoden. 
Anläggningstillgångar och avskrivningar 
Som anläggningstillgång räknas en tillgång där anskaffningsvärdet uppgår till minst 20 000 
kronor och har en livslängd överstigande tre år. Avskrivningar beräknas inte för aktier, andelar, 
konstverk, mark och pågående investeringsprojekt. Övriga anläggningstillgångar avskrivs 
linjärt, det vill säga med lika stora nominella belopp. Avskrivningen börjar då tillgången tas i 
bruk efter en bedömning av nyttjandetiden. Vägledning om nyttjandetider finns i SKL:s förslag 
till avskrivningstider. Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider: 
verksamhetsfastigheter 33 och 50 år; fastigheter för affärsverksamhet 25 och 33 år; publika 
fastigheter (gator, vägar, parker etc.) 33 år; samt maskiner och inventarier 3, 5 och 10 år. 
Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) har rekommenderat att avskrivning av större 
investeringar skall ske med olika tider för olika delkomponenter i fastigheten. Vi följer 
rekommendationen för alla nya investeringar och har schablonberäknat tidigare 
anläggningsinvesteringar enligt SKL:s rekommendationer. 
Vid större ombyggnader av verksamhetsfastigheter sker en bedömning från fall till fall av 
fördelningen mellan investeringsutgift och driftkostnad. Vid ombyggnader är det bara det som 
höjer anläggningens prestanda och/eller servicepotential som redovisas som 
anläggningstillgång. 
Internränta 
I den interna redovisningen belastas verksamheterna med intern ränta. Räntesatsen för 2021 
är 1,25 procent. 
Leasing 
Man skiljer på två typer av leasing: finansiell och operationell. Ett finansiellt leasingavtal kan 
sägas motsvara ett köp av objektet i fråga, medan ett operationellt leasingavtal motsvarar hyra 
av objektet. Rådet för kommunal redovisning rekommenderar att väsentlighetsprincipen 
tillämpas, d.v.s. om leasingavtalets värde är obetydligt ska det klassificeras som operationellt. 
Leasingavtal med kortare avtalstid klassificeras ofta som operationellt. Bjuvs kommun följer 
RKR:s rekommendationer. 
Sammanställd redovisning 
Den kommunala redovisningslagen ålägger kommunerna att upprätta en sammanställd 
redovisning. Syftet med denna är att ge en samlad bild av kommunens totala verksam-het och 
ekonomiska åtaganden oavsett val av verksamhetsform. Koncernen Bjuv omfattar kommunen 
och det helägda bolaget Bjuvsbostäder AB det delägda Bjuvs Stadsnät AB samt det nya 
helägda bolaget Omsorg i Bjuv AB 
Skatteintäkter 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter avseende 2020 baseras på Sveriges 
Kommuner och Regioners prognos från den december 2020. 
Arbetsgivaravgifter 
Arbetsgivaravgifterna inkl. avtalsförsäkringar och pensionskostnader, det så kallade PO-
pålägget, beräknas exakt för varje anställd direkt i lönesystemet enligt gällande lag och avtal i 
enlighet med Sveriges kommuner och landstings rekommendation. 
Anslutningsavgifter VA 
Skuldförs och avskrivs på 33 år för att möta avskrivningar av anläggningstillgångar. 
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Bjuvs kommun, KF 
Investeringar 
Här får du en överblick över arbetet med nämndens investeringar, både gällande ekonomi och 
hur arbetet fortlöper. 
För att du snabbt ska få en överblick redovisas varje projekt med en statussymbol. 

= Ej startat 
= Pågående enligt plan 
= Pågående med avvikelse 
= Utvärderat/Slutredovisat 
= Ej genomfört/ Slutredovisat 

Under tabellen följer förklarande kommentarer till respektive projekt. 

Investeringsredovisning (Delår) 

Status Nr Investeringsprojekt Budget 
2021 

Utfall 
210831 Prognos 

Avvikelse 
mot pro-

gnos 

 107 Digitalisering av KF's möten 1 000 192 500 500 

SUMMA   1 000 192 500 500 

Digitalisering av KF's möten 
Gällande fullmäktigemöten återstår åtgärden att installera kompletterande utrustning för att 
höja ljudkvaliteten, vilket beräknas bli klart under september. För övriga berörda lokaler för 
nämndsmöten återstår installation av ändamålsenlig AV-utrustning (audio/video), vilket beräk-
nas bli klart under hösten 2021. 
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Kommunstyrelse 
Investeringar 
Här får du en överblick över arbetet med nämndens investeringar, både gällande ekonomi och 
hur arbetet fortlöper. 
För att du snabbt ska få en överblick redovisas varje projekt med en statussymbol. 

= Ej startat 
= Pågående enligt plan 
= Pågående med avvikelse 
= Utvärderat/Slutredovisat 
= Ej genomfört/ Slutredovisat 

Under tabellen följer förklarande kommentarer till respektive projekt. 

Investeringsredovisning (Delår) 

Status Nr Investeringsprojekt Budget 
2021 

Utfall 
210831 Prognos 

Avvikelse 
mot pro-

gnos 

 232 Allmän IT-investering (fd GDPR 
dataöversiktssystem) 238 0 0 238 

 807 Billesholm stationsområde 11 030 815 11 000 30 

 813 Billesholms gård 9:19 4 381 314 4 300 81 

 804 Bjuv 4:4 5 661 97 600 5 061 

 820 Cykelväg Mörarp Bjuv 5 099 0 600 4 499 

 818 Elestorp 7:86 Bjuvsbostäder 50 0 50 0 

 801 Expl B-holmsgård 9:235 (Kungs-
gård) 350 3 350 0 

 816 Folketshusparken 2 503 430 1 400 1 103 

 110 HR/Personalsystem 147 0 147 0 

 105 Markförsäljning - exploateringsom-
råden -6 000 0 -8 000 2 000 

 100 Markförvärv 2 000 0 0 2 000 

 128 Möten på distans - videomöten 150 0 150 0 

 802 Nya Hedvallska (Bjuv 3:3) 156 0 156 0 

 112 Qlikview 800 0 640 160 

 819 Rudolfska gården 750 0 750 0 

 169 Stratsys 200 0 200 0 

 805 Tibbarp 1:80 750 0 200 550 

 817 Tidiga exploateringsutredningar 1 000 440 300 700 

 810 Ulven 2 (Trygghetsboende) 479 0 0 479 

 120 Utredning Söderåsbanan 27 895 3 071 25 000 2 895 

 811 Utveckling av Selleberga 27 132 1 946 4 000 23 132 

 821 Utvecklingsplan Sånnadamm 227 81 227 0 

 803 Valleberga 2:139 300 0 100 200 

 176 Visma Window 172 0 172 0 

 109 Väg 110 Flytt av utfart Kristine 3 335 4 668 4 668 -1 333 
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Status Nr Investeringsprojekt Budget 
2021 

Utfall 
210831 Prognos 

Avvikelse 
mot pro-

gnos 

 111 Väg 110 Kristinetorpsvägen (trafik-
verket åtegärd 4) 3000 0 0 3000 

 114 Väg 110 Kungsgårdsvägen (trafik-
verket åtgärd 3) 50 0 0 50 

 115 Väg 110 Södra vägen (trafikverket 
åtgärd 2) 350 0 0 350 

 148 Årlig investering miljöförbättrande 
åtgärder - ISO 14001 100 0 100 0 

SUMMA   92 305 11 865 47 348 44 957 

Billesholm stationsområde 
Upphandling av entreprenad är genomförd. Kommunen har enats om marköverlåtelseavtal 
med Trafikverket. Arbete pågår kring fastställande av gränsdragningslista för framtida drift av 
området. 

Billesholms gård 9:19 
Kommunen har tecknat markanvisning med ErHo bygg för den del av området som de tidigare 
hade option på. Det nya avtalet innebär ca 30 lägenheter i två punkthus med infart från Väster-
gatan. 
Förfrågningsunderlag för Lekplats har försenats något men arbete pågår. Byggprojektledare är 
avropad via ramavtal. 

Bjuv 4:4 
Detaljplanen är överklagad med förseningar av projektet som följd. Mark och miljööverdomsto-
len har ännu inte meddelat om de beviljar prövningstillstånd. 
Arbetet med förprojektering av VA och dagvattendamm mm är i skedet att ta fram förfrågnings-
underlag inför upphandling. Förseningar för byggstart och avflytt från befintliga lokaler för LSS-
verksamheten är kommunicerade till Fastighetsavdelningen och Vård- och omsorgsverksam-
heten. 

Cykelväg Mörarp Bjuv 
Trafikverket har inte återkommit och meddelat status kring upphandling av utredande konsult 
för fortsatt arbete. Det är högst oklart om detta arbete kan påbörjas till hösten. Orsaken till för-
seningen är ett antal byten av handläggare på Trafikverket. 

Expl B-holmsgård 9:235 (Kungsgård) 
Planeringsavdelningen har påbörjat arbete med att uppdatera grovkalkyl och förprojektering av 
gata/VA/Belysning mm för den etapp som kan tillskapa 18 nya fribyggartomter. Just nu stude-
ras höjdsättning av gator och massbalandering av tomter. 

Folketshusparken 
Två stycken planuppdrag har beslutats. Detaljplan för Orren 2 m.fl. har varit på samråd under 
augusti - september. Samtidigt med detta pågår arbete med översiktlig geoteknisk undersök-
ning samt VA-utredning för hela Folketshusparken området. 
För fastigheten Medborgaren 1 (gamla folketshus) pågår arbete med att flytta ut biblioteksverk-
samheten till tillfälliga lokaler, vilket väntas ske i oktober. Planarbetet är påbörjat och upphand-
ling av planutredningar pågår. När det gäller innehållet på Medborgaren 1 har det förts olika 
diskussioner kring bostäder/bibliotek mm. Inriktningen på planarbetet är en flexibel plan som 
skapar utrymme för förändringar i innehåll av den händelse att det inte finns en tydlig överens-
kommelse kring tänkt byggnation vid samrådet. 
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Markförsäljning - exploateringsområden 
Markförsäljningar för 6 700 tkr har gjorts under årets första nio månader och ytterligare mark-
försäljningar förväntas ske innan årsskiftet. 
  

Markförvärv 
Förvärv för 145 tkr har genomförts vid stationsområdet i Billesholm, i övrigt pågår just nu inga 
förhandlingar om förvärv 

Tibbarp 1:80 
Skissarbete har inletts och lämplig infartsväg studerats till området. Eftersom området har 
stora höjdskillnader och dagvattenproblematik kommer ett planprogram upprättas under våren 
2022 för att kunna dela in området i lämpliga utbyggnadsetapper/detaljplaner. 

Tidiga exploateringsutredningar 
Inga nya objekt har diskuterats 

Ulven 2 (Trygghetsboende) 
Under våren har det förts diskussioner om en ändrad inriktning för fastigheten pga de svårig-
heter som flera marknadsaktörer beskriver med att få ekonomi i ett trygghetsboende på plat-
sen. Det som framförallt har påtalats är hur gemensamhetsytor är kostnadsdrivande om dessa 
inte kan samförläggas med andra funktioner. Även den begränsade ytan i relation till förväntad 
exploateringsgrad skulle kräva en kostsam parkeringslösning eller ytterligare markinnehav har 
gjort projektet oattraktivt för marknaden. Kommunal blockförhyrning beskrivs som en förutsätt-
ning för att få ekonomi. 
Möjligheten att få in Trygghetsboendet på Medborgaren 1 har prövats och det uppstår där fler 
synergier kopplat till ett eventuellt bibliotek. 
För fastigheten Ulven har diskussioner förts med Bjuvsbostäder som visar intresse att genom-
föra ett flerbostadshus på platsen. 
Förvaltningen bedömer att det är mycket viktigt att byggnation kommer igång inom folketshus-
parksområdet och en lösning med Bjuvsbostäder kan innebära en byggstart innevarande år! 

Utredning Söderåsbanan 
Trafikverkets projekt löper enligt tidplan med förväntad öppning av trafiken i Billesholm i de-
cember 2021. 

Utveckling av Selleberga 
En förskola och 216 bostäder har markanvisats inom Sellebergaprojektets första etapp under 
året. Arbetet med detaljplanen fortgår och den förväntas gå upp för antagande i slutet av året. 
Arbetet med detaljprojektering av kommunens allmänna anläggningar pågår och förväntas 
vara färdiga i samband med att detaljplanen antas. Under förutsättning att detaljplanen inte 
överklagas kan upphandling ske runt årsskiftet och byggandet av anläggningarna startas till 
våren. 
2 mnkr har använts under 2021 och ytterligare 2 mnkr prognostiseras att användas. 23 mnkr 
flyttas därför fram till 2023. 

Valleberga 2:139 
Sonderingar kring möjligheten att fastighetsreglera bostadsfastigheter inom befintlig detaljplan 
har inletts. Under förutsättning att detta är möjligt kommer projektering av gata, mark och led-
ningar att inledas under våren. 
Skulle en fastighetsreglering visa sig omöjlig kommer istället en ändring av detaljplanen att 
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inledas. 

Väg 110 Flytt av utfart Kristinetorpsvägen 
Redovisas under projekt 113 

Årlig investering miljöförbättrande åtgärder - ISO 14001 
Inga åtgärder påbörjade ännu. 
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Utskottet för arbete och tillväxt 
Investeringar 
Här får du en överblick över arbetet med nämndens investeringar, både gällande ekonomi och 
hur arbetet fortlöper. 
För att du snabbt ska få en överblick redovisas varje projekt med en statussymbol. 

= Ej startat 
= Pågående enligt plan 
= Pågående med avvikelse 
= Utvärderat/Slutredovisat 
= Ej genomfört/ Slutredovisat 

Under tabellen följer förklarande kommentarer till respektive projekt. 

Investeringsredovisning (Delår) 

Status Nr Investeringsprojekt Budget 
2021 

Utfall 
210831 Prognos 

Avvikelse 
mot pro-

gnos 

 510 IT-teknisk utrustning Almlidens 
konferensrum 23 0 23 0 

SUMMA   23 0 23 0 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Investeringar 
Här får du en överblick över arbetet med nämndens investeringar, både gällande ekonomi och 
hur arbetet fortlöper. 
För att du snabbt ska få en överblick redovisas varje projekt med en statussymbol. 

= Ej startat 
= Pågående enligt plan 
= Pågående med avvikelse 
= Utvärderat/Slutredovisat 
= Ej genomfört/ Slutredovisat 

Under tabellen följer förklarande kommentarer till respektive projekt. 

Investeringsredovisning (Delår) 

Status Nr Investeringsprojekt Budget 
2021 

Utfall 
210831 Prognos 

Avvikelse 
mot pro-

gnos 

 413 BUN -elevdatorer och dylikt. 3 900 3 049 3 900 0 

 414 Inventarier Ekeby förskola 1 100 0 0 1 100 

 415 Inventarier till ny förskola på Bro-
gårda området 177 100 177 0 

 410 Investering BUN övergrip. 1 500 384 1 400 100 

SUMMA   6 677 3 533 5 477 1 200 

Inventarier Ekeby förskola 
Byggnationen av den nya förskolan i Ekeby är inte färdigställd under innevarande år. 
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Vård- och omsorgsnämnden 
Investeringar 
Här får du en överblick över arbetet med nämndens investeringar, både gällande ekonomi och 
hur arbetet fortlöper. 
För att du snabbt ska få en överblick redovisas varje projekt med en statussymbol. 

= Ej startat 
= Pågående enligt plan 
= Pågående med avvikelse 
= Utvärderat/Slutredovisat 
= Ej genomfört/ Slutredovisat 

Under tabellen följer förklarande kommentarer till respektive projekt. 

Investeringsredovisning (Delår) 

Status Nr Investeringsprojekt Budget 
2021 

Utfall 
210831 Prognos 

Avvikelse 
mot pro-

gnos 

 644 

2 Gruppboende inom LSS för 
vuxna. 5 + 6 lgh. Utredning/Projek-
tering 2018-2020. Inventarier 
2021- 

650 111 350 300 

 605 Inventarier Vård och Omsorg, ut-
byte av larm 2022 1 200 1 198 1 200 0 

 645 Äldreomsorg, Särskilda boenden, 
Inomhus- och utomhusmiljö 500 545 500 0 

SUMMA   2 350 1 854 2 050 300 

2 Gruppboende inom LSS för vuxna. 5 + 6 lgh. Utredning/Projektering 2018-2020. Inven-
tarier 2021- 
Vård- och omsorgsnämnden 
De avsatta medlen för inventarier kommer att användas då boendena står klara. Det ena bo-
endet beräknas stå klart för inflytt under senare delen av 2021, det andra boendet är försenat 
och kommer inte stå klart under året. 
De medel som inte används för boende 1 kommer då behöva flyttas till 2022. 

Inventarier Vård och Omsorg, utbyte av larm 2022 
Vård- och omsorgsnämnden 
Medel är använda för bland annat utbyte av sängar och andra hjälpmedel, cykelförråd till hem-
tjänsten, elektroniska medicinskåp, uppdatering av larm. En stor del har också använts till 
möbler och inventarier till dagliga verksamheten på Kyrkskolan inför att renoveringen är färdig. 

Äldreomsorg, Särskilda boenden, Inomhus- och utomhusmiljö 
Vård- och omsorgsnämnden 
Till stor del har detta använts för anläggning av "Hjärtats plats" på Varagården. En upprustning 
och anläggning av ny parkliknande miljö i anslutning till boendets uteplats. 
En del har också använts till upprustning av möbler i samband med att korttiden flyttade till nya 
lokaler 
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Kultur- och fritidsnämnden 
Investeringar 
Här får du en överblick över arbetet med nämndens investeringar, både gällande ekonomi och 
hur arbetet fortlöper. 
För att du snabbt ska få en överblick redovisas varje projekt med en statussymbol. 

= Ej startat 
= Pågående enligt plan 
= Pågående med avvikelse 
= Utvärderat/Slutredovisat 
= Ej genomfört/ Slutredovisat 

Under tabellen följer förklarande kommentarer till respektive projekt. 

Investeringsredovisning (Delår) 

Status Nr Investeringsprojekt Budget 
2021 

Utfall 
210831 Prognos 

Avvikelse 
mot pro-

gnos 

 430 Investering KOF övergrip. 750 445 750 0 

 433 Kulturskolans lokaler 150 0 150 0 

 438 Multianläggningar i hela Bjuvs 
kommun 600 187 0 600 

 434 Nytt Bibliotek Bjuv 900 0 900 0 

 444 Toalett Gruvmuseet 250 0 250 0 

 436 Trygg fritid i Ekeby 1 200 0 300 900 

 437 Utreda förutsättningar för ny sport-
hall i Bjuv 250 0 0 250 

 439 Utredning fritidsgård i Billesholm 250 183 250 0 

SUMMA   4 350 815 2 600 1 750 
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Tekniska nämnden 
Investeringar 
Här får du en överblick över arbetet med nämndens investeringar, både gällande ekonomi och 
hur arbetet fortlöper. 
För att du snabbt ska få en överblick redovisas varje projekt med en statussymbol. 

= Ej startat 
= Pågående enligt plan 
= Pågående med avvikelse 
= Utvärderat/Slutredovisat 
= Ej genomfört/ Slutredovisat 

Under tabellen följer förklarande kommentarer till respektive projekt. 

Investeringsredovisning (Delår) 

Status Nr Investeringsprojekt Budget 
2021 

Utfall 
210831 Prognos 

Avvikelse 
mot pro-

gnos 

 160 Belysning g/c-vägar 1 500 0 1 500 0 

 144 Belysning GC-tunnlar 278 19 278 0 

 140 Billesholms station - reinvestering 
genomfartsväg, Storgatan 2 525 0 2 525 0 

 228 Brandposter - Reinvesteringar enl 
avtal med NSVA 978 296 978 0 

 229 Byte av kabelskåp 652 158 652 0 

 122 Ekeby skola 5 169 232 500 4 669 

 156 Förnyelse av gamla lekplatser 3 543 0 3 543 0 

 167 Förnyelse gatubelysning trästolpar 
och föråldrade Stålstolpar 2 500 493 2 500 0 

 166 GC-väg Billesholm - Ekeby 100 0 100 0 

 174 
GC-vägar Orkestergatorna – As-
faltering av enstaka grusgång 
samt belysnig 

500 0 500 0 

 168 Gunnarstorp 1:267 700 5 700 0 

 175 Gunnarstorpsvägen - Hastighets-
dämpande åtgärder 380 0 380 0 

 186 Industrigatan - Ringgatan, Bjuv 1 000 0 1 000 0 

 216 Investeringar för VA- översväm-
ning efter sommaren 2016 1 727 8 1 727 0 

 170 IT-infrastruktur i kommunens fas-
tigheter 1 500 898 1 900 -400 

 123 Jens Bille skolan entrén vid badet 2 828 36 2 000 828 

 188 Kristinetorpsvägen – Hastighets-
dämpande åtgärder 50 0 50 0 

 201 Kyrkskolan - LSS daglig verksam-
het - Äskats av VoO 0 4 813 4 850 -4 850 

 125 Kyrkskolan – LSS daglig verksam-
het- Äskats av VoO 16 837 111 120 16 717 

 189 LSS-boende lås och larm 400 0 0 400 
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Status Nr Investeringsprojekt Budget 
2021 

Utfall 
210831 Prognos 

Avvikelse 
mot pro-

gnos 

 171 Ny busshållplats på Norra storga-
tan 500 228 500 0 

 121 Ny fsk Lärkgatan 6 - 8 avd. 32 144 2 393 15 000 17 144 

 224 Nya Brogårda förskola 311 0 311 0 

 193 Re-investering i befintlig asfaltbe-
läggning enligt RoSy 9 500 1 599 9 500 0 

 173 Staket över stödmur Norra Storga-
tan 54 50 0 50 0 

 149 Storgatan Bjuv - upprustning 1 000 13 1 000 0 

 191 Tillagningskök inventarier 500 61 330 170 

 155 Trygghet, säkerhet samt myndig-
hetskrav 1 000 210 800 200 

 227 Upprustning Ekeby centralt 1 471 91 100 1 371 

 187 Upprustning Frisbeegolf Gun-
narstorpsvägen 150 17 150 0 

 152 Utbyggnad av ladd infrastruktur för 
fossilfria fordon i kommunen 200 189 190 10 

 226 Utbyggnad Ekeby skola – P-yta + 
körytor 500 0 500 0 

 225 Utemiljö Bofiken 179 0 179 0 

 167 Utredning rondell Norra Storga-
tan/Norra vägen 100 0 100 0 

 204 Verkstadsgatan 1, Samlokalisering 
och samordningsvinst 1 500 310 1 000 500 

 185 Årlig investering - Maskiner - lokal-
vård 140 10 140 0 

 200 Årlig Investering energieffektivise-
ring 5 000 3 859 5 000 0 

 158 
Årlig investering Fastighetsinve-
steringar (generella/underhålls-
plan) 

15 000 9 526 15 000 0 

 198 Årlig investering -Maskiner o for-
don gata/park 1 700 367 1 700 0 

 194 Årlig investering -Trafiksäkerhets-
åtgärder 1 500 62 1 500 0 

 154 Årlig investering utemiljö Fastighet 3 500 2 429 3 500 0 

 231 Årliga investeringar i den offentliga 
miljön (gata/park) 800 40 800 0 

SUMMA   120 500 28 473 83 741 36 759 

Tillagningskök inventarier 
Vård- och omsorgsnämnden 
Tillhör numera tekniska förvaltningen 
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Byggnadsnämnden 
Investeringar 
Här får du en överblick över arbetet med nämndens investeringar, både gällande ekonomi och 
hur arbetet fortlöper. 
För att du snabbt ska få en överblick redovisas varje projekt med en statussymbol. 

= Ej startat 
= Pågående enligt plan 
= Pågående med avvikelse 
= Utvärderat/Slutredovisat 
= Ej genomfört/ Slutredovisat 

Under tabellen följer förklarande kommentarer till respektive projekt. 

Investeringsredovisning (Delår) 

Status Nr Investeringsprojekt Budget 
2021 

Utfall 
210831 Prognos 

Avvikelse 
mot pro-

gnos 

 146 Digitalisering av bygglovshand-
lingar 106 0 106 0 

SUMMA   106 0 106 0 
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VA-verksamhet (NSVA) 
Investeringar 
Här får du en överblick över arbetet med nämndens investeringar, både gällande ekonomi och 
hur arbetet fortlöper. 
För att du snabbt ska få en överblick redovisas varje projekt med en statussymbol. 

= Ej startat 
= Pågående enligt plan 
= Pågående med avvikelse 
= Utvärderat/Slutredovisat 
= Ej genomfört/ Slutredovisat 

Under tabellen följer förklarande kommentarer till respektive projekt. 

Investeringsredovisning (Delår) 

Status Nr Investeringsprojekt Budget 
2021 

Utfall 
210831 Prognos 

Avvikelse 
mot pro-

gnos 

 265 NSVA Landsbygdsinvesteringar, ej 
taxedrivand 5 400 458 5 400 0 

 266 Ny investeringar NSVA 3 750 1 698 3 750 0 

 266 Reinvesteringar NSVA 27 342 14 450 27 342 0 

SUMMA   36 492 16 606 36 492 0 
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§ 147 Dnr 2021-00428  

Budget 2022 och ekonomisk plan 2023 - 2024 för Bjuvs 
kommun 

Sammanfattning 

Förslag till budget 2022 och ekonomisk plan 2023 – 2024 har utarbetats av 
budgetberedningen efter underlag från kommunstyrelsens och nämndernas 
förvaltningar. Förslaget har sammanställts av kommunstyrelsens förvaltning 
till ett samlat förslag som härmed överlämnas för beslut. 

      
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mats Rosengren, 2021-11-03 
Budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024 för Bjuvs kommun 
Investeringssammanställning äskade investeringar 
Samverkan för Bjuvs kommun: Budget 2022 och ekonomisk plan 2023 -
2024 
  

 

Ärendet 

Förslaget till budget 2022 har arbetats fram utifrån en process som utgår 
från både verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar. 

Kommunens verksamhet har analyserats utifrån jämförande nyckeltal och 
långsiktigt behov av resultat, självfinansiering av investeringar och 
budgetföljsamhet för att klara välfärdens finansiering på sikt. Budgeten 
bygger på aktuell prognos för skatter och generella statsbidrag för 
kommande år. 

Utifrån denna analys har nämnderna tilldelats preliminära ramar och tagit 
fram en preliminär budget med plan för verksamheten och ekonomi. 

Nämndernas preliminära planeringar utgör underlag för kommunstyrelsens 
förslag till Budget 2022 och ekonomisk plan för 2023 och 2024 för Bjuvs 
kommun. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 
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att anta kommunens övergripande mål och indikatorer 

att godkänna driftbudgetanslaget för respektive nämnd för år 2022 och plan 
för 2023 – 2024 i enlighet med föreliggande förslag 

att fastställa resultatet i 2022 års driftbudgetanslag till totalt 32 718 tkr i den 
skattefinansierade verksamheten 

att fastställa resultatet i den avgiftsfinansierade delen (VA-verksamheten) till 
– 2 500 tkr i den avgiftsfinansierade verksamheten 

att godkänna resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för 2022 
och plan för 2023 och 2024 i enlighet med föreliggande förslag 

att godkänna investeringsbudget för år 2022 och plan för 2023 och 2024 i 
enlighet med föreliggande förslag 

att kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera högst 2 mnkr avseende 
investeringsprojekt 

att kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera 10 mnkr inom anslaget 
utrymme KS till förfogande 

att fastställa internräntan för år 2022 till 1,0%  

att bevilja kostverksamheten att höja de interna måltidspriserna för 2022 
med maximalt 1 procent med hänsyn till löne- och prisökningar samt ta fram 
avtal tillsammans med köpande nämnder som reglerar priser och villkor 

att kommunstyrelsen har rätt att ta upp nya lån för 2022 med 145 000 000 kr 
(ett hundra fyrtiofem miljoner kronor) 

att kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att omsätta lån, d v s låna upp 
motsvarande belopp som förfaller till betalning under år 2022 

att uppdra åt samtliga nämnder och styrelsen att med utgångspunkt i 
kommunfullmäktiges mål formulera nämndmål samt fastställa nämndens 
budget senast den 31 december 2021. 

att nämnderna ska hålla budget. Vid negativ avvikelse ska redovisningen 
kompletteras med förslag till åtgärder så att resultatet vid årets utgång 
uppvisar budget i balans   
 
att lämna i uppdrag till samtliga nämnder att kontinuerligt verka för att med 
ständiga förbättringar och översyn av organisationen arbeta effektivare i 
verksamheterna för att därmed uppnå minst 0,5 % i effektiviseringsvinst 
 
att ge kommunfullmäktiges revision följande specifika uppdrag: 

- se över projektprocessen samt ge förslag på förbättringar 
- se över budgetprocessen samt ge förslag på förbättringar 
- se över upphandlingsprocessen samt ge förslag på 

förbättringar 
 

att ge kommunstyrelsen följande specifika uppdrag:  
- Fortsätta höja kvalitén i kommunen avseende service, 

tillgänglighet och bemötande 
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- Fortsatt samverkan med näringslivet arbeta för att klättra i 
näringslivsranking inom företagsklimat 

- Fortsatta satsningar på kommunens trygghetsinsatser 
med medel till förfogande för åtgärder som motverkar 
otrygghet 

- Fortsätta höja kvalitén i kommunen avseende tekniska 
lösningar för att samordna förvaltningarnas digitalisering 

- Fortsatt arbete med offentlig upphandling som strategiskt 
verktyg för inköp för förbättrad ekonomi och höjd kvalité. 

 

Yrkande 

Anders Månsson (S), Ulrika Thulin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till 
Samverkans för Bjuvs kommuns förslag till budget. 

Jörgen Johnsson (M) och Claes Osslén (SD) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Samverkan för 
Bjuvs kommuns förslag till budget och finner att arbetsutskottet beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 

  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktige beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

att anta kommunens övergripande mål och indikatorer 

att godkänna driftbudgetanslaget för respektive nämnd för år 2022 och plan 
för 2023 – 2024 i enlighet med föreliggande förslag 

att fastställa resultatet i 2022 års driftbudgetanslag till totalt 32 718 tkr i den 
skattefinansierade verksamheten 

att fastställa resultatet i den avgiftsfinansierade delen (VA-verksamheten) till 
– 2 500 tkr i den avgiftsfinansierade verksamheten 

att godkänna resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för 2022 
och plan för 2023 och 2024 i enlighet med föreliggande förslag 

att godkänna investeringsbudget för år 2022 och plan för 2023 och 2024 i 
enlighet med föreliggande förslag 

att kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera högst 2 mnkr avseende 
investeringsprojekt 

att kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera 10 mnkr inom anslaget 
utrymme KS till förfogande 
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att fastställa internräntan för år 2022 till 1,0%  

att bevilja kostverksamheten att höja de interna måltidspriserna för 2022 
med maximalt 1 procent med hänsyn till löne- och prisökningar samt ta fram 
avtal tillsammans med köpande nämnder som reglerar priser och villkor 

att kommunstyrelsen har rätt att ta upp nya lån för 2022 med 145 000 000 kr 
(ett hundra fyrtiofem miljoner kronor) 

att kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att omsätta lån, d v s låna upp 
motsvarande belopp som förfaller till betalning under år 2022 

att uppdra åt samtliga nämnder och styrelsen att med utgångspunkt i 
kommunfullmäktiges mål formulera nämndmål samt fastställa nämndens 
budget senast den 31 december 2021. 

att nämnderna ska hålla budget. Vid negativ avvikelse ska redovisningen 
kompletteras med förslag till åtgärder så att resultatet vid årets utgång 
uppvisar budget i balans   
 
att lämna i uppdrag till samtliga nämnder att kontinuerligt verka för att med 
ständiga förbättringar och översyn av organisationen arbeta effektivare i 
verksamheterna för att därmed uppnå minst 0,5 % i effektiviseringsvinst 
 
att ge kommunfullmäktiges revision följande specifika uppdrag: 

- se över projektprocessen samt ge förslag på förbättringar 
- se över budgetprocessen samt ge förslag på förbättringar 
- se över upphandlingsprocessen samt ge förslag på 

förbättringar 
 

att ge kommunstyrelsen följande specifika uppdrag:  
- Fortsätta höja kvalitén i kommunen avseende service, 

tillgänglighet och bemötande 
- Fortsatt samverkan med näringslivet arbeta för att klättra i 

näringslivsranking inom företagsklimat 
- Fortsatta satsningar på kommunens trygghetsinsatser 

med medel till förfogande för åtgärder som motverkar 
otrygghet 

- Fortsätta höja kvalitén i kommunen avseende tekniska 
lösningar för att samordna förvaltningarnas digitalisering 

- Fortsatt arbete med offentlig upphandling som strategiskt 
verktyg för inköp för förbättrad ekonomi och höjd kvalité. 

      
 

Reservation 

Anders Månsson (S), Ulrika Thulin (S) och Nils Nilsson (C) reserverar sig till 
förmån för eget yrkande. 
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Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-11-10, § 215 
 

Yrkande 

Anders Månsson (S), Nils Nilsson (C) och Christer Landin (S) yrkar bifall till 
Samverkan för Bjuvs kommuns förslag till budget. 

Claes Osslén (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl 10:10 – 10:20. 

 

Yrkande 

Jörgen Johnsson (M), Matthias Åkesson (M), Lars Hein (SD), Bengt 
Gottschalk (SD) och Kenneth Bolinder (-) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag. 

Ulrika Thulin (S) och Krister Bergsten (L) yrkar bifall till Samverkan för Bjuvs 
kommuns förslag till budget. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på bifallsyrkanden till Samverkan för Bjuvs 
kommuns förslag till budget och arbetsutskottets förslag, och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 

Votering 

Votering begärs och ska genomföras. 

JA = arbetsutskottets förslag 

NEJ = bifallsyrkanden till Samverkan för Bjuvs kommuns förslag till budget 
 

 

 

 
Omröstningsresultat  

./.  Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan:  
7 JA-röster och 6 NEJ-röster. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 
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att anta kommunens övergripande mål och indikatorer 

att godkänna driftbudgetanslaget för respektive nämnd för år 2022 och plan 
för 2023 – 2024 i enlighet med föreliggande förslag 

att fastställa resultatet i 2022 års driftbudgetanslag till totalt 32 718 tkr i den 
skattefinansierade verksamheten 

att fastställa resultatet i den avgiftsfinansierade delen (VA-verksamheten) till 
– 2 500 tkr i den avgiftsfinansierade verksamheten 

att godkänna resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för 2022 
och plan för 2023 och 2024 i enlighet med föreliggande förslag 

att godkänna investeringsbudget för år 2022 och plan för 2023 och 2024 i 
enlighet med föreliggande förslag 

att kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera högst 2 mnkr avseende 
investeringsprojekt 

att kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera 10 mnkr inom anslaget 
utrymme KS till förfogande 

att fastställa internräntan för år 2022 till 1,0%  

att bevilja kostverksamheten att höja de interna måltidspriserna för 2022 
med maximalt 1 procent med hänsyn till löne- och prisökningar samt ta fram 
avtal tillsammans med köpande nämnder som reglerar priser och villkor 

att kommunstyrelsen har rätt att ta upp nya lån för 2022 med 145 000 000 kr 
(ett hundra fyrtiofem miljoner kronor) 

att kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att omsätta lån, d v s låna upp 
motsvarande belopp som förfaller till betalning under år 2022 

att uppdra åt samtliga nämnder och styrelsen att med utgångspunkt i 
kommunfullmäktiges mål formulera nämndmål samt fastställa nämndens 
budget senast den 31 december 2021. 

att nämnderna ska hålla budget. Vid negativ avvikelse ska redovisningen 
kompletteras med förslag till åtgärder så att resultatet vid årets utgång 
uppvisar budget i balans   
 
att lämna i uppdrag till samtliga nämnder att kontinuerligt verka för att med 
ständiga förbättringar och översyn av organisationen arbeta effektivare i 
verksamheterna för att därmed uppnå minst 0,5 % i effektiviseringsvinst 
 
att ge kommunfullmäktiges revision följande specifika uppdrag: 

- se över projektprocessen samt ge förslag på förbättringar 
- se över budgetprocessen samt ge förslag på förbättringar 
- se över upphandlingsprocessen samt ge förslag på 

förbättringar 
 

att ge kommunstyrelsen följande specifika uppdrag:  
- Fortsätta höja kvalitén i kommunen avseende service, 

tillgänglighet och bemötande 
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- Fortsatt samverkan med näringslivet arbeta för att klättra i 
näringslivsranking inom företagsklimat 

- Fortsatta satsningar på kommunens trygghetsinsatser 
med medel till förfogande för åtgärder som motverkar 
otrygghet 

- Fortsätta höja kvalitén i kommunen avseende tekniska 
lösningar för att samordna förvaltningarnas digitalisering 

- Fortsatt arbete med offentlig upphandling som strategiskt 
verktyg för inköp för förbättrad ekonomi och höjd kvalité. 

      
 

Reservation 

Anders Månsson (S), Christer Landin (S), Ulrika Thulin (S), Bo Blixt (S), Nils 
Nilsson (C) och Krister Bergsten (L) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande. 

 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

   
 

 

 

 



  2021-10-05 

 

 

 

 
 
Sammanträdesdag 2021-11-17 
 
Tid 09:00 – 10:35 

 
§ 
147 
Ja 

 
§ 
147 
Nej 

 

 
Avstår 

 
 
Ja 

 
 
Nej 

 

 
Avstår 

 
 
Ja 

 
 
Nej 

 

 
Avstår 

Mikael Henrysson (SD) ordf 
 

X         

Raymond Blixt (SD) 
 

         

Kalle Holm (SD) 
 

         

Lars Hein (SD) 
 

X         

Anne Li Ullerholm (SD) 
 

         

Bengt Gottschalk (SD) 
 

X         

Kenneth Bolinder (-) 
 

X         

Nathalie Svaneborn (SD) 
 

         

Claes Osslén (SD) 1:e v ordf 
 

X         

Pia Trollehjelm (SD)          

Matthias Åkesson (M) 
 

X         

Zofia Svensson (M) 
 

         

Jörgen Johnsson (M) 
 

X         

Adam Brorsson (M) 
 

         

Anders Månsson (S) 2:e v ordf 
 

 X        

Alf Nilsson (S) 
 

         

Christer Landin (S) 
 

 X        

Liselott Ljung (S) 
 

         

Ulrika Thulin (S) 
 

 X        

Bo Hallqvist (S) 
 

         

Bo Blixt (S) 
 

 X        

Terhi Laine (S) 
 

         

Nils Nilsson (C) 
 

 X        

Leif Johansson (V)          

Urban Berglund (KD) 
 

         

Krister Bergsten (L) 
 

 X        

 

Summa 
7 6        

 

BJUVS KOMMUN                    VOTERINGSLISTA                Kommunstyrelsen 2019-2022 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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Budget 2022 och ekonomisk plan 2023 – 2024 för Bjuvs 
kommun 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till budget 2022 och ekonomisk plan 2023 – 2024 har utarbetats av 
budgetberedningen efter underlag från kommunstyrelsens och nämndernas 
förvaltningar. Förslaget har sammanställts av kommunstyrelsens förvaltning 
till ett samlat förslag som härmed överlämnas för beslut. 

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mats Rosengren, 2021-11-03 
Budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024 för Bjuvs kommun 
Investeringssammanställning äskade investeringar 
  

 

Ärendet 

Förslaget till budget 2022 har arbetats fram utifrån en process som utgår 
från både verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar. 

Kommunens verksamhet har analyserats utifrån jämförande nyckeltal och 
långsiktigt behov av resultat, självfinansiering av investeringar och 
budgetföljsamhet för att klara välfärdens finansiering på sikt. Budgeten 
bygger på aktuell prognos för skatter och generella statsbidrag för 
kommande år. 

Utifrån denna analys har nämnderna tilldelats preliminära ramar och tagit 
fram en preliminär budget med plan för verksamheten och ekonomi. 

Nämndernas preliminära planeringar utgör underlag för kommunstyrelsens 
förslag till Budget 2022 och ekonomisk plan för 2023 och 2024 för Bjuvs 
kommun. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 
besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta: 

att anta kommunens övergripande mål och indikatorer 

att godkänna driftbudgetanslaget för respektive nämnd för år 2022 och plan 
för 2023 – 2024 i enlighet med föreliggande förslag 

att fastställa resultatet i 2022 års driftbudgetanslag till totalt 32 718 tkr i den 
skattefinansierade verksamheten 

att fastställa resultatet i den avgiftsfinansierade delen (VA-verksamheten) till 
– 2 500 tkr i den avgiftsfinansierade verksamheten 
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att godkänna resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för 2022 
och plan för 2023 och 2024 i enlighet med föreliggande förslag 

att godkänna investeringsbudget för år 2022 och plan för 2023 och 2024 i 
enlighet med föreliggande förslag 

att kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera högst 2 mnkr avseende 
investeringsprojekt 

att kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera 10 mnkr inom anslaget 
utrymme KS till förfogande 

att fastställa internräntan för år 2022 till 1,0%  

att bevilja kostverksamheten att höja de interna måltidspriserna för 2022 
med maximalt 1 procent med hänsyn till löne- och prisökningar samt ta fram 
avtal tillsammans med köpande nämnder som reglerar priser och villkor 

att kommunstyrelsen har rätt att ta upp nya lån för 2022 med 145 000 000 kr 
(ett hundra fyrtiofem miljoner kronor) 

att kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att omsätta lån, d v s låna upp 
motsvarande belopp som förfaller till betalning under år 2022 

att uppdra åt samtliga nämnder och styrelsen att med utgångspunkt i 
kommunfullmäktiges mål formulera nämndmål samt fastställa nämndens 
budget senast den 31 december 2021. 

att nämnderna ska hålla budget. Vid negativ avvikelse ska redovisningen 
kompletteras med förslag till åtgärder så att resultatet vid årets utgång 
uppvisar budget i balans   
 
att lämna i uppdrag till samtliga nämnder att kontinuerligt verka för att med 
ständiga förbättringar och översyn av organisationen arbeta effektivare i 
verksamheterna för att därmed uppnå minst 0,5 % i effektiviseringsvinst 
 
att ge kommunfullmäktiges revision följande specifika uppdrag: 

- se över projektprocessen samt ge förslag på förbättringar 
- se över budgetprocessen samt ge förslag på förbättringar 
- se över upphandlingsprocessen samt ge förslag på 

förbättringar 
 

att ge kommunstyrelsen följande specifika uppdrag:  
- Fortsätta höja kvalitén i kommunen avseende service, 

tillgänglighet och bemötande 
- Fortsatt samverkan med näringslivet arbeta för att klättra i 

näringslivsranking inom företagsklimat 
- Fortsatta satsningar på kommunens trygghetsinsatser 

med medel till förfogande för åtgärder som motverkar 
otrygghet 

- Fortsätta höja kvalitén i kommunen avseende tekniska 
lösningar för att samordna förvaltningarnas digitalisering 

- Fortsatt arbete med offentlig upphandling som strategiskt 
verktyg för inköp för förbättrad ekonomi och höjd kvalité. 
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FÖRORD 
Budgeten för 2022 med plan för åren 2023 och 2024 har siktet inställt på hur kommunen ska 
möta invånarnas behov av boende, utbildning, arbete och upplevelser. Den berättar också om 
vårt förhållningssätt till invånare och företag som vill etablera sig och utvecklas i kommunen. 
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och 
enligt den nya redovisningslagstiftningen ska mål för god ekonomisk hushållning formuleras. 
I samband med budgeten fastställer kommunfullmäktige i Bjuv finansiella mål och strategier 
som ligger till grund för uppföljning och värdering av god ekonomisk hushållning för 
nästkommande år. Varje nämnd och bolag ska också fastställa mål för nämndens verksamhet 
som är kopplade till strategierna. 
När vi blickar framåt är det med tro på en fortsatt återgång till det normala efter en tid präglad 
av global pandemi. Vi kan konstatera att vi nu börjar se frukterna av flera betydelsefulla 
åtgärder vi vidtagit sedan vi övertog det politiska styret i januari 2020. Efter bolagiseringen av 
vård- och omsorgsverksamheten kan vi förvänta oss årliga besparingar att föra tillbaka till 
verksamheten, som samtidigt kvalitetssäkras med de nya myndighetstillstånd som annars inte 
hade krävts. Under året har kommunen dessutom mottagit en större utdelning från AB 
Bjuvsbostäder på 60 miljoner kronor, vilket är resultatet av den fastighetsförsäljning som 
genomfördes under 2020. Även när vi bortser från utdelningen pekar prognosen på ett starkt 
ekonomiskt resultat för 2021. Vi räknar med att för andra året i rad infria målsättningen om att 
det ekonomiska resultatet ska uppgå till minst 2,3 procent av skatter och generella bidrag vilket 
är ytterst tillfredsställande. Med Sverigedemokraterna och Moderaterna vid rodret kan 
kommunens invånare räkna med ekonomisk stabilitet och ansvarstagande för både nuvarande 
och kommande generationer. 
Budget 2022 visar dessutom på ett ännu starkare resultat jämfört med 2021. Baserat på de 
senaste skatteprognoserna ser vi ut att kunna öka vårt överskott till cirka 30 miljoner kronor, 
vilket utgör 3 procent av skatter och generella bidrag. Som alltid är det av största vikt att värna 
om god ekonomisk hushållning samtidigt som vi vågar avsätta medel för strategiska och 
nödvändiga investeringar. Vi tar nu krafttag för att minska den under lång tid uppbyggda 
underhållsskulden för såväl kommunens vägar som fastigheter. 
Ett exempel på en strategisk investering är att vi fortsätter satsa på energibesparande 
åtgärder. På bara två år har energiförbrukningen i kommunens lokaler reducerats med 20 
procent, vilket innebär en årlig besparing på cirka 2 miljoner kronor. Under nästa år vill vi 
sänka energiförbrukningen ytterligare genom att öka energiinvesteringarna som över tid 
betalar sig själva och främjar miljön. 
Under 2022 kommer den efterfrågade och efterlängtade renoveringen av Södra Storgatan i 
Bjuv att äntligen bli av, vilket kommer skapa en säkrare och trevligare trafikmiljö. Bredare 
trottoarer, bättre cykelvägar, vacker belysning och grönska – det är några av de förbättringar vi 
har att vänta. Arbetet utförs i samband med att NSVA renoverar vatten- och 
avloppsledningarna i området. 
I Billesholm satsar vi på en ny fritidsgård och har avsatt medel för iordningsställande av 
lämplig lokal. Satsningen syftar till att utöka utbudet av aktiviteter för kommunens barn och 
ungdomar på kvällar, helger och lov och den främjar tryggheten på en plats där många rör sig. 
Den nya fritidsgården kommer vara aktivitetsbaserad och kommunens ungdomar kommer vara 
delaktiga i dess utformning. 
Som en del av vår satsning på barn och ungdomar har barn- och utbildningsnämnden tilldelats 
resurser för att motverka barn och ungdomars psykiska ohälsa genom att erbjuda tidiga 
insatser. Ett annat område är att söka upp ungdomar som inte påbörjat eller fullföljt gymnasiet 
och som inte heller arbetar samt motivera och vägleda dessa 'hemmasittare' tillbaka till skolan 
eller ut i arbetslivet. 
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För att vi i Bjuvs kommun ska lyckas med vår centrala målsättning att skapa en alltmer 
attraktiv boendekommun med en växande befolkning krävs långsiktig planering, beredskap 
och ökad tillgänglighet och därför tillförs resurser för att ge stöd och vägledning till 
verksamheterna i deras arbete med att bedöma sina framtida behov. 
Detta är enbart ett axplock av allt vi vill uträtta under nästa år och vi blickar framåt med stor 
förväntan. Med vår politik gör vi Bjuvs kommun attraktiv och vi märker ett ökat intresse för 
nyetableringar av företag och ett ökat bostadsbyggande, vilket långsiktigt kommer att gynna 
kommunens alla invånare. 
Vi har fantastiska förutsättningar att lyckas och det gäller att ha framtidstro, målmedvetenhet 
och förändringsvilja om vi ska lyckas omsätta vision till verklighet. 
  
 
 
 
Mikael Henrysson (SD)           Jörgen Johnsson (M) 
Kommunstyrelsens ordförande        Kommunalråd 
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VISIONEN OCH HUR VI STYR MOT DEN 
”Det bästa sättet att förutsäga framtiden är att skapa den.” –Alan Kay 
Visionen är en bild av vad politiken långsiktigt vill uppnå med vår kommun i en ideal situation. 
Visionen fungerar som ledstjärna och kompass på vår väg framåt; med hjälp av den tar vi ut 
riktningen för verksamheterna och formulerar målen som ska uppnås. 

 

Från vision till verklighet 
Att utveckla en kommun med hjälp av vision och målstyrning handlar även om att skapa en 
process där det blir tydligt hur olika nivåer i organisationen omsätter visionen i sin egen 
verksamhet. Därför arbetar vi enligt en målkedja där visionen i olika led bryts ner till mer och 
mer konkreta verksamhetsmål. 
Utifrån visionen fattar kommunfullmäktige beslut om kommunens mål. Med dessa 
övergripande mål som utgångspunkt skapar nämnderna sina egna mål, vilka i sin tur är 
utgångspunkten för verksamheternas mål och i slutänden medarbetarnas individuella mål. 
Arbetssättet skapar en tydlig koppling från visionen och hela vägen genom den kommunala 
verksamheten. 
 

 
 
Det är viktigt att alla känner till visionen, ser sin del i helheten och inser hur allas arbete 
medverkar till att göra visionen till verklighet. Då kan den också skapa engagemang och 
inspirera till initiativ för idéer och möjligheter. Invånare, entreprenörer, företag, organisationer 
och föreningar ska både kunna och vilja bidra till förverkligandet av de ambitioner som finns för 
kommunen. Tillsammans är vi alla en tillgång för det vi vill åstadkomma och vi arbetar med 
ständiga förbättringar framåt. 
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Organisation 
Regeringsformen anger att kommunerna har till uppgift att sköta lokala och regionala 
angelägenheter av allmänt intresse genom kommunal självstyrelse. Kommunens politiska 
organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan liknas vid 'kommunens 
riksdag'. I Bjuvs kommun består kommunfullmäktige av 31 ledamöter. Vart fjärde år väljer 
invånarna i kommunen vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i 
kommunvalet. Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor och ärenden av större vikt. 
Det gäller till exempel budget, skattesats, olika styrdokument samt taxor och avgifter. 
Kommunfullmäktige bestämmer också vilka nämnder som ska finnas, vilka ansvarsområden 
dessa ska ha och utser ledamöter till nämnderna. För att styra verksamheten beslutar 
kommunfullmäktige om prioriteringar för nämnder och kommunala bolag. Nämnderna och 
bolagen ansvarar i sin tur för att utföra sina respektive uppdrag på ett kostnadseffektivt vis i 
enlighet med gällande lagstiftning, politiska mål, bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen 
och styrdokument. 
Kommunstyrelsens uppdrag är att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelser som finns i reglementet. Kommunstyrelsen har också har ett särskilt ansvar att 
hålla uppsikt över nämnderna och de kommunala bolagen. Under kommunstyrelsen och varje 
nämnd finns en förvaltning med tjänstepersoner som bereder ärenden, verkställer de politiska 
beslut som fattats och utför alla de tjänster som erbjuds kommunens invånare. 
Bjuvs kommun är ägare eller delägare i ett antal bolag som utför kommunal service. Det 
senaste tillskottet här är vårt helägda omsorgsbolag, Omsorg i Bjuv AB. Den 1 maj 2021 
inleddes verksamhetsövergången av medarbetarna från vård- och omsorgsförvaltningen till 
bolaget och denna övergång kommer fullföljas först under nästa år. För dig som brukare eller 
anhörig i Bjuvs kommun kommer övergången till Omsorg i Bjuv inte att innebära någon 
förändring; vi är samma medarbetare som fortsätter att jobba i en ny kvalitetssäkrad 
verksamhet. 
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KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL 
Verksamhetsmål och indikatorer 

Visionsområde Kommunfullmäktiges 
mål Indikator Målvärde 

Puls i tryggheten 

Vi har en varierad, trygg 
och attraktiv boendemiljö, 
med god service och 
lokala entreprenörer 

Befolkningsutveckling 1 % 

Nöjdhet med kommunen som en plats 
att bo på – andel positiva svar (SCB) minst 50 % 

Företagsklimat enlig ÖJ (Insikt) – totalt 
NKI ska öka minst 67 

Trygghet - Problemindex ska sjunka högst 2,43 

Vi är en del av och bidrar 
till ett självklart regionalt 
sammanhang 

Nöjdhet med kommunikationer – andel 
positiva svar (SCB) minst 60 % 

Vi har ett kultur- och 
fritidsutbud som utmanar 

Nöjdhet med kommunens insatser för 
kultur och idrott/motion - andel positiva 
svar (SCB) 

minst 50 % 

Kraft i nyskapande 

Vi är en attraktiv 
arbetsgivare och erbjuder 
ett hållbart arbetsliv 

Total frisknärvaro i kommunen minst 75 % 

Total sjukfrånvaro i kommunen högst 6 % 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
– totalt kommunen minst 85 

Vi har en verksamhet med 
hög kvalitet som 
utvecklar, utmanar och 
skapar nytt 

Gott bemötande vid kontakt med 
kommunen – andel av maxpoäng minst 85 % 

Kvalitetsaspekter särskilt boende 
äldreomsorg – andel av maxpoäng minst 80 % 

Jämlikhet i olikhet 
Vi har jämlika 
förutsättningar för alla 
oavsett vem du är 

Skillnaden mellan andelen medarbetare 
med utländsk bakgrund och andelen 
kommuninvånare med utländsk 
bakgrund (18–65 år) 

högst 11 
procentenheter 

Andelen medarbetare som upplever att 
alla på arbetsplatsen behandlas lika 
oavsett kön, könsöverskridande identitet, 
ålder, etnicitet, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning, religion eller annan 
trosuppfattning. 

minst 100 % 

Nästa generation i 
fokus 

Vi har en miljömässigt 
hållbar verksamhet och 
det är enkelt för våra 
invånare att leva 
miljövänligt 

Nöjdhet med kommunens klimat- och 
miljöarbete - andel positiva svar (SCB) minst 45 % 

Fossiloberoende fordon i 
kommunorganisationen, andel (%) minst 35 % 

Vi har ett samhälle där 
invånare mår bra och kan 
påverka sitt liv och sin 
framtid 

Ohälsotal – antalet dagar ska minska högst 30 

Andel elever som får behörighet till 
yrkesprogram på gymnasiet ska öka minst 85 % 

Långtidsarbetslöshet (25–64 år) högst 4,5 % 

Notera att angivna målvärden i några fall kan komma att justeras efter det att vi har mottagit utfallet från innevarande års 
undersökningar. Detta gäller framför allt indikatorer baserade på uppgifter från SCB:s medborgarundersökning. 

Kommentar 
Målstyrningen är det verktyg som politiken, medborgarnas företrädare, har för att styra 
verksamheten. Målen ska utgå från definierade behov och vilka resultat som ska uppnås. 
Uppföljning av målen sker tre gånger per år och är ett sätt att utröna huruvida god kvalitet 
uppnås i de kommunala tjänsterna och den syftar även till att ge kännedom om när 
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utvecklingen inte går i avsedd riktning. Det är viktigt att mäta resultat för att kunna skilja 
framgångar från tillkortakommanden. Om du inte kan identifiera framgångar kan du inte lära 
dig från dem och om du inte kan identifiera misslyckanden kan du inte korrigera dem. 
Kommunfullmäktiges mål står kvar oförändrade jämfört med föregående år men det har skett 
en del förändringar vad gäller indikatorer: 

• Indikatorn Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser ska minska (ton CO2-
ekv/inv.) har tagits bort eftersom utfall för 2020 saknas och det är oklart huruvida det 
kommer finnas uppgifter att följa upp framöver. 

• Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har från och med i år ersatt 
nyckeltalet Miljöbilar i kommunorganisationen med ett nytt mått: Fossiloberoende 
fordon i kommunorganisationen. Kommunfullmäktiges indikator har justerats på samma 
sätt. 

• Alla indikatorer som utgår från SCB:s årliga medborgarundersökning har ändrats 
eftersom undersökningen helt har gjorts om under 2021. Förändringarna omfattar alla 
indikatorer som börjar med formuleringen "Nöjdhet med..." och i alla fall utom ett har 
justeringen inneburit att tidigare indexvärde ersatts med uppgifter om 'andel positiva 
svar' på en eller ett fåtal enkätfrågor. Den tidigare indikatorn Nöjd-Region-Index – 
trygghet ska öka har ersatts helt och hållet med ett övergripande index från en annan 
årlig undersökning, nämligen polisens trygghetsmätning (Trygghet - Problemindex ska 
sjunka). 

Övriga indikatorer är oförändrade men har i något fall ett justerat målvärde. 
Utveckling av kommunens målarbete 
Kommunens verksamhetsstyrning utvärderas kontinuerligt och bedömningen är att det nu finns 
behov av en mer övergripande översyn. Denna översyn kommer genomföras under nästa 
verksamhetsår. Målsättningen är att öka inslagen av tillitsbaserad styrning och siktet är inställt 
på att kunna utveckla kommunens styrmodell inför 2023. 

God ekonomisk hushållning 
Visionsområde Kommunfullmäktiges mål Indikator Målvärde 

Nästa generation i 
fokus 

Vi har en stabil ekonomi att 
lämna över till nästa 
generation 

Kommunens ekonomiska resultat ska 
uppgå till minst 2,3 % av skatter och 
generella statsbidrag 

minst 2,3 % 

Kommunens soliditet ska förbättras minst 10 % 

Investeringar i skattefinansierad 
verksamhet ska självfinansieras över tid 100 % 

God budgetföljsamhet i samtliga 
nämnder och styrelser 100 % 

Nämnden får minst 6 rapporter om det 
verksamhetsmässiga och ekonomiska 
läget, 2/period. 

100 % 

Sjuklönernas andel av lönekostnaderna 
ska vara lägre än 2 % högst 2 % 

Kommunkoncernens soliditet ska stärkas minst 25 % 

Kommentar 
God ekonomisk hushållning är ett sammanfattande begrepp som innebär att Bjuvs kommun 
ska ha en god ekonomisk hushållning i vår verksamhet och i verksamhet som bedrivs genom 
andra juridiska personer. Kommunfullmäktige antog 2017 mål och riktlinjer ur både finansiellt 
perspektiv och som verksamhetsperspektiv för detta. 
God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland annat att varje 
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generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. God 
ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att 
bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt som är hållbart över 
tid. 
Resultatmålet justerades i samband med beslutet att lösa in delar av pensionsskulden för att 
kompensera för effekten på kassaflödet. Soliditetsmålet avser fullfonderingsmodellen som 
räknar in all pensionsskuld inklusive ansvarsförbindelsen. Finansieringsmålet avser 
skattefinansierad verksamhet, exklusive exploateringsverksamhet samt större och långsiktiga 
fastighetsinvesteringar. 
Mål och indikatorer för god ekonomisk hushållning 2022 
Det budgeterade resultatet för 2022 uppgår till 30,2 mnkr vilket motsvarar 3,0 procent av 
skatter och generella statsbidrag. Resultatet når med bred marginal upp till målvärdet om 2,3 
procent och för planperioden avseende åren 2023 och 24 prognostiseras även där en fortsatt 
god resultatutveckling. Detta är följd av en prognostiserat god utveckling av skatteintäkter och 
en flerårig avvägd utveckling av ekonomiska ramar i Bjuvs kommun. 
Självfinansieringsgraden, mätt som budgeterat resultat plus budgeterade avskrivningar, av 
planerade investeringar beräknas för 2022 till 36 procent och för 2023 till 42,8 procent. Med 
budgeterat resultat för 2024 och med nu budgeterad investeringsvolym för 2024 är Bjuvs 
kommun självfinansierande av sina investeringar från 2024. Det vill säga ingen extern 
finansiering är med de förutsättningarna nödvändig för att finansiera investeringarna. 
Behovet av nyupplåning beräknas för planperioden till cirka 277 mnkr. 
Soliditetsmålet beräknas enligt fullfondering där hänsyn tas till kvarvarande 
ansvarsförbindelser. 
Mål för kommunkoncernen 
Från och med 2020 ska även god ekonomisk hushållning för kommunkoncernen följas upp i 
samband med delårsbokslut och årsredovisning. Soliditetsmåttet är ett lämpligt mått då det 
påverkas av såväl resultatutvecklingen som finansiering av investeringar. 



Budget 2022 och ekonomisk plan 2023–2024 

 

11 

FÖRUTSÄTTNINGAR 
Omvärldsanalys - Bjuv i omvärlden  
Inledning 
Coronapandemin har förstärkt en redan tydlig trend mot att alltmer service och tjänster 
behöver ske digitalt och detta är sannolikt en trend och ett fenomen som kommer att hålla i sig 
även när pandemin avtar. Kraven på digitala tjänster lär inte försvinna. Detta omfattar både 
den service kommunen erbjuder sina medborgare och den flexibilitet som medarbetarna har i 
utförandet av sina uppdrag, till exempel möjligheten till distansarbete. För att 
kommunstyrelsens förvaltning även i framtiden ska kunna upprätthålla en god service samt 
lyckas rekrytera och behålla kompetent arbetskraft är det viktigt att fortsatt satsa på digital 
utveckling. 
I december 2021 skärps skyddet för visselblåsare med ny lagstiftning som ställer större krav 
på kommunen som arbetsgivare. Under första halvan av år 2022 ska kommunen enligt 
lagstiftning ha inrättat en funktion som ser till att visselblåsning kan rapporteras in helt 
anonymt. Funktionen ska bestå av både en mottagardel och en utredningsdel. Kommunen ska 
säkerställa att utredningen bedrivs oberoende och självständigt. 
Arbetsmarknadspolitik 
I en debattartikel som publicerades på regeringens hemsida i slutet av maj 2021 säger de fyra 
partierna som ingår i den så kallade Januariöverenskommelsen att kommunen ska kunna ha 
en roll i den statliga arbetsmarknadspolitiken. Detta ska ske genom samarbetsavtal med 
arbetsförmedlingen. I skrivande stund är beskedet från Arbetsförmedlingen att kommunerna 
inte får arbeta med de individer som befinner sig i Arbetsförmedlingens garantier utan att det 
är Arbetsförmedlingens upphandlade partners som ska arbeta med dessa. Detta är helt i linje 
med vad som sades i Januariöverenskommelsen. I Bjuvs kommun berör detta ungefär 150 
personer, vilket är över hälften av de individer som idag uppbär försörjningsstöd. Samtidigt ser 
vi hur långtidsarbetslösheten ökar vilket i längden kan leda till att antalet personer som har 
behov av försörjningsstöd kan komma att öka då fler och fler riskerar att skrivas ut ur 
Arbetsförmedlingens garantier och då helt saknar ekonomisk ersättning från 
Arbetsförmedlingen. 
En ny socialtjänstlag är planerad att träda i kraft den 1 jan 2023. I sin nuvarande utformning 
innebär inte lagen några större förändringar för verksamheten inom avdelningen för arbete och 
tillväxt. Det skall dock noteras att den statliga utredaren har fått i uppdrag att titta vidare på 
förändringar som bland annat specifikt berör ekonomiskt bistånd. Vad detta kommer att 
innebära är idag okänt. 
Skolan och förskolan 
Många kommuner har svårt att rekrytera vissa yrkesgrupper, däribland lärare och socionomer. 
I takt med stora pensionsavgångar och en brist på utbildad personal ökar efterfrågan på dessa 
yrkesgrupper, vilket i sin tur pressar upp löner och ökar personalomsättningen. Skolverket ser 
en tilltagande brist på behöriga lärare och en ökad skolsegregation som två avgörande 
utmaningar för svensk skola. En förutsättning för en likvärdig skola och undervisning av god 
kvalitet är att alla barn och elever möter kompetenta och behöriga förskollärare och lärare. 
Skolverket lyfter fram att det är stora skillnader mellan hur väl elever med olika bakgrund 
lyckas i skolan och att socioekonomisk bakgrund fått allt större betydelse för elevernas betyg i 
grundskolan. Elever från studieovana hem och utrikes födda elever som kommit till Sverige 
under sin skolgång lyckas generellt sett sämre i skolan. Det framstår också som att 
föräldrarnas inkomst blivit viktigare och att detta är den centrala förklaringen till den 
socioekonomiska bakgrundens ökade betydelse. Det är dock fortsatt föräldrarnas 
utbildningsnivå som har störst betydelsen för betygsresultaten. 
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Kultur och fritid 
En snabb teknikutveckling, förändrade värderingar och reallöneökningar har bidragit till att 
människors förväntningar generellt har ökat sedan börjat av 2000-talet. Människor förväntar 
sig i allt högre grad en enkel och omedelbar behovstillfredsställelse, oavsett var eller när 
behovet uppstår. 
Fler individorienterade värderingar har också lett till ett starkare fokus på livskvalitet. När våra 
basbehov är tillgodosedda värderar vi fritid och upplevelser högre. Efterfrågan på upplevelser 
och kultur fortsätter att öka och invånare önskar en ökad livskvalitet vid sidan av sitt arbete och 
boende. 
Ett rikt kultur- och fritidsutbud bidrar till att skapa ett attraktivt samhälle som människor vill bo 
och leva i. Samtidigt befinner sig Bjuvs kommun mitt i en levande region med ett stort utbud av 
kultur- och fritidsaktiviteter. Därför behöver vi under de kommande åren ta ställning till vilket 
utbud som ska erbjudas inom kommunen och vilket utbud våra invånare istället ska kunna ta 
del av i närliggande kommuner. 
Invånarnas ökade förväntningar är starkt sammankopplade med krav på ökad delaktighet. Man 
vill idag i större utsträckning kunna påverka det utbud som erbjuds. Omvärlden förändras allt 
snabbare och för att kunna möta omvärldens utveckling ställs högre krav på flexibilitet. 
Befintliga verksamheter behöver enklare kunna ställa om och anpassa sig efter omvärldens 
förändringar och krav. Detta omfattar bland annat frågor som verksamheternas utbud, 
öppettider, lokaler och tillgänglighet. 
Vård och omsorg 
En av de mest avgörande frågorna för framtidens välfärd är frågan om kompetensförsörjning. 
Enligt nationella beräkningar kommer antalet anställda i välfärden behöva öka med cirka 
132 000 under perioden 2019–2029 och utöver det tillkommer 336 000 pensionsavgångar. Av 
den årliga ökningen med 13 200 anställda står äldreomsorgen ensamt för nära hälften. Detta 
ska ställas mot att antalet personer i arbetsför ålder, 20–66 år, endast ökar med i snitt 31 000 
personer per år under perioden. Förväntan på höjd kvalitet i välfärden kommer inte vara möjlig 
enbart genom att öka antalet anställda utan det behöver delvis ske med hjälp av nya lösningar: 
nya samarbeten, arbetssätt och ny teknik. 
En möjlig utveckling är att framtidens äldre kommer att ha andra behov än tidigare 
generationer. Troligen kommer många vilja leva ett mer aktivt liv högre upp i åldrarna och kan 
komma att ställa allt större krav på tjänster kopplade till detta. Det handlar också om ökade 
möjligheter till individuella val kring till exempel digitala lösningar, boende, mobilitet och fritid. 
Ett aktivt liv högt upp i åldrarna bidrar till att minska den ensamhet som många äldre upplever 
vilket är positivt. Vi vet också att minskad ensamhet i sig kan sänka risken för demens och 
depression och därför behöver vi arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att så långt som 
möjligt fördröja behovet av insatser. 
Sjukvårdssystemet i Sverige är på väg att förändras i och med omställningen till en god och 
nära vård. Syftet med omställningen är att stärka och tydliggöra patientens ställning, främja 
integritet, självbestämmande och delaktighet. Målet är att skapa kostnadseffektiv, lättillgänglig, 
samordnad och nära vård på lika villkor för hela befolkningen. Fokus ska förflyttas från 
sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser nära invånarna. 
Utvecklingen bygger på att primärvården är navet i vården och omsorgen och att samarbetet 
utvecklas med andra aktörer runt den enskilde. Att flytta vården från sjukhusen och närmare 
den enskildes hem innebär att vi behöver ställa om och utveckla nya arbetssätt. Mobila 
lösningar och distansöverbryggande teknik krävs för att vården i större utsträckning ska finnas 
tillgänglig när och där den behövs. 
Teknik, gata och park 
Ett växande Bjuv innebär fler offentliga miljöer, mer infrastruktur, nya kommunala lokaler och 
fastigheter som kräver nya och innovativa resurser och lösningar för drift och underhåll. 
Tekniska nämnden har en central roll i utvecklingen av Bjuv, Billesholm och Ekeby. Liksom 
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inom andra verksamheter ökar kraven på digitala lösningar både vad gäller kontakten med 
hyresgäster, underhåll av fastigheter och offentliga miljöer, och uppsikt över exempelvis 
energiförbrukning. 
Den 9 augusti 2021 släppte FN:s klimatpanel sin senaste klimatrapport och av denna framgår 
det tydligare än någonsin att människans utsläpp av växthusgaser leder till en allt varmare 
planet. Klimatförändringar sker framför våra ögon här och nu. Det extrema väder vi ser redan 
idag i form av torka, skogsbränder och översvämningar kommer bli mer förekommande och vi 
riskerar att passera 1,5-gradersmålet redan inom 10–20 år. I Bjuvs kommun måste vi på olika 
sätt utveckla en beredskap att motverka och mildra de negativa effekterna av denna 
utveckling. Området kan exempelvis komma att drabbas av återkommande extrema 
väderförhållanden i form av kraftig nederbörd, översvämningar eller värmeböljor. Vi kommer 
under de kommande åren sannolikt även se en allt hårdare statlig reglering och lagstiftning 
inom miljö- och klimatområdet. En viktig fråga för framtiden rör energieffektivisering och grön 
omställning. För att vi i Sverige och i Bjuv ska kunna nå miljömålen och leva upp till 
internationella klimatavtal måste vi uppnå en effektivare energianvändning. Det kan konkret 
handla om att optimera ventilation, belysning, uppvärmning, isolering och transporter så att all 
energi används på bästa sätt. 
Tekniska nämndens verksamheter behöver även främja den sociala dimensionen av hållbar 
stadsutveckling. Samhället står idag inför en rad utmaningar varav flera är kopplade till vad 
som kan kallas social hållbarhet. Det går generellt sett att se en ökad segregering och 
polarisering i samhället och detta är något som ger upphov till otrygghet och som ökar 
skillnaderna och avståndet mellan människor. Genom att integrera social hållbarhet i 
stadsplaneringen kan vi bidra till att motverka polarisering och skapa ett tryggare och mer 
jämlikt samhälle. 
Byggnad och exploatering 
Boende 
Av 2020 års medborgarundersökning framkom bland annat att invånarnas upplevelse av 
möjligheten att hitta bra boende, utbudet av olika boendeformer och hur trivsam bebyggelsen 
är har förbättrats sedan föregående mätning, men det är fortfarande ett område där Bjuvs 
kommun noterar relativt låga betyg. Det är också ett område som SCB menar att Bjuvs 
kommun bör satsa på för att öka invånarnas nöjdhet. Här har byggnadsnämnden en central 
roll i framtagandet av detaljplaner, bygglov och tillsyn och det är också ett område som är 
prioriterat. 
Enligt Svensk Mäklarstatistik har villapriserna i Bjuv ökat med 38 procent det senaste året, 
vilket är högst i landet. Detta visar att Bjuv är en kommun som blir alltmer attraktiv att bo i och 
som kommun behöver möta upp den efterfrågan genom att möjliggöra byggnation av fler 
bostäder. 
Digitalisering 
Digitaliseringen är en megatrend som nämns i bland annat Region Skånes omvärldsanalys. 
Digitalisering handlar dels om konkreta insatser, dels om ändrat beteende och processer. Den 
ökade digitaliseringen innebär möjligheter för Bjuv som boendekommun eftersom den för 
många innebär att det blir enklare att exempelvis arbeta hemifrån. Här kan byggnadsnämnden 
möta upp med e-tjänster, lättillgänglig digital information (exempelvis interaktiva kartor på 
hemsidan) och effektiva digitala processer. 
Miljö och klimat 
Miljö och klimat är en annan megatrend som byggnadsnämnden och planeringsavdelningen 
behöver förhålla sig till. Byggnadsnämnden kan möta upp genom att integrera 
hållbarhetsperspektiv i detaljplanerna, exempelvis genom att främja gång, cykel och 
kollektivtrafik. Just tillgången till bra cykelvägar nämns även i medborgarundersökningen som 
ett område där Bjuvs kommun har förbättringspotential. Byggnadsnämndens verksamheter 
påverkar också miljön genom våra egna transporter, digitala arbetssätt, inköp med mera. 
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Samhällsekonomisk utveckling  
Sverige i hög fart på väg upp ur lågkonjunkturen 
Sverige har genomgått en lågkonjunktur, men svensk BNP har snabbt studsat tillbaka igen. 
Pandemin kan dock ge varaktiga effekter på hushålls och företags förväntningar, beteenden 
och preferenser. Förändrade konsumtionsmönster och den typ av logistikproblem i det globala 
handelsutbytet som vi nu ser kan driva på en omallokering av resurser i ekonomin. Även 
sparande och kapitalbildning kan påverkas. Det är svårt att förutse effekterna i ett medelfristigt 
eller långsiktigt perspektiv.  
Global återhämtning bromsas i år av utbudsproblem 
Den globala ekonomiska återhämtningen bromsas av olika former av utbudsproblem. Många 
har säkert hört talas om bristen på komponenter, till exempel halvledare. Också andra liknande 
flaskhalsar uppstår inom många branscher liksom att efterfrågan på transporter är så stor att 
priserna drivs upp snabbt i kraft av att efterfrågan är större än utbudet. Detta ökar risken för att 
inflationen ska ta fart och ytterligare driva priserna, något som redan letat sig in i Bjuvs 
kommuns organisation i form av ökande kostnader för tekniska förvaltningen. 
Snabb ekonomisk återhämtning tack vare omfattande stimulanser 
Pandemins nuvarande status är svår att bedöma och det är svårt att överblicka dess 
långsiktiga ekonomiska konsekvenser. Världens utvecklade länder har genomfört omfattande 
insatser för att dämpa pandemins påverkan på ekonomin. Centralbankernas styrräntor har 
sänkts och programmen av kvantitativa lättnader har utökats bland annat en utökning av 
penningmängden. Regeringar har sjösatt omfattande krisåtgärder och också bedrivit en 
expansiv finanspolitik. Till exempel gick den svenska kommunsektorn med ett sammanlagt 
rekordöverskott under 2020 på ca 55 miljarder kronor. 
SKR:s prognos visar en stark efterfrågetillväxt 2021–2022, med en ökning av BNP på 4,4 
respektive 3,6 procent, vilket kommer att lyfta Sverige ur lågkonjunkturen. Ökningen av antalet 
sysselsatta personer är tydlig, liksom nedgången av frånvaron. SKR räknar därför med att 
skatteunderlaget ökar med över 4 procent både i år och nästa år. 
Vändningen i ekonomin har gått snabbt, mycket tack vare stimulanserna i Sverige och 
omvärlden. Ser man till den sammanlagda BNP förändringen i Sverige mellan 2019 och 2021 
pekar SKR:s prognos på en ökning på 1,5 procent, vilket innebär 0,75 procent per år, något 
som är mycket lågt i ett historiskt perspektiv. Det gör att det också är naturligt att vänta sig en 
tydlig försvagning av arbetsmarknaden. Trots sysselsättningsuppgången efter pandemins 
första fas ligger antalet arbetade timmar för andra kvartalet i år 2 procent lägre än kvartalet 
före pandemin. Det råder därmed ingen tvekan om att Sverige fortfarande befinner sig i en 
lågkonjunktur. Inte förrän i mitten av 2023 antas timgapet i svensk ekonomi slutas, vilket 
innebär att de faktiskt arbetade timmarna når upp till de potentiellt beräknade timmarna, 
motsvande en normalkonjunktur. Återhämtningen i produktionen har skett med en betydligt 
lägre relativ arbetsinsats än före krisen. Arbetsproduktiviteten har därmed stigit markant. Det 
sistnämnda är en viktig orsak till att arbetslösheten biter sig kvar på en relativt hög nivå. Detta 
är en utmaning för Sverige och om inte arbetslösheten minskar hotas på sikt 
skatteunderlagstillväxten likväl som att löneglidning kan uppstå i en del branscher till följd av 
arbetskraftsbrist. 
Långsammare ökning av befolkningen att vänta 
Ett skäl till att det är viktigt att få upp sysselsättningen bland grupper som står långt från 
arbetsmarknaden är att vi kommande år riskerar brist på arbetskraft både till näringslivet och 
till offentlig verksamhet. Förutom arbetsmarknadsinsatser ställer det krav på kommuner och 
regioner att förändra arbetssättet och i högre grad använda tekniska lösningar som ger 
invånarna möjlighet att själva göra delar av de tjänster som annars kräver personella resurser. 
Ett av skälen till den annalkande arbetskraftsbristen handlar om att vi nu går in i en period med 
låg befolkningstillväxt. Den senaste prognosen från SCB visar en väsentligt lägre 
befolkningstillväxt än i tidigare prognoser. I synnerhet gäller det grupperna barn och unga som 
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nu beräknas minska och befolkningen i arbetsför ålder som ökar långsamt. Den lägre 
befolkningstillväxten gör att många kommuner och regioner kan förvänta sig betydligt lägre 
ökning, eller till och med minskning av antalet invånare kommande år. Om den 
befolkningsutveckling SCB förutspår kommer att bli verklighet behöver en hel del lokala och 
regionala investeringsplaner och skatteintäktsbudgetar revideras ned. Det kan beröra även 
Bjuvs kommun. 
Den grupp som ökar snabbast de närmaste tio åren, även i antal räknat, är personer över 80 
år. 

Skatteunderlaget 
Skatteunderlagets utveckling i ett nationellt perspektiv 
Skatteunderlagsprognosen vilar på en konjunkturprognos 2021–2022 samt ett medelfristigt 
scenario som sträcker sig fram till 2025. Under det andra halvåret i år kommer svensk BNP att 
överträffa den BNP-nivå som nåddes det första kvartalet 2020, det vill säga före den 
ekonomiska kris som coronapandemin utlöste. BNP för helåret 2021 beräknas även överstiga 
BNP helåret 2019, året före pandemin. Men för att återföra konjunkturläget till det som gällde 
före krisen krävs en BNP-nivå som är högre än så. 
Dämpningen av skatteunderlaget 2020 mindre än vid globala finanskrisen 
Den preliminära ökning av beskattningsbara förvärvsinkomster som Skatteverket publicerade 
29 september indikerar att skattunderlaget ökade med 2,1 procent 2020. Detta är en fortsatt 
inbromsning jämfört med 2018 och 2019. För att hitta lägre ökningar (och under längre tid) av 
skatteunderlag måste vi gå tillbaka till 2009 och 2010 då ökade skatteunderlaget med i 
genomsnitt 1,7 procent per år. Ökningen av skatteunderlaget 2020 kunde ha blivit än svagare 
då effekten av de försvagade löneinkomsterna mildrades avsevärt genom de krisåtgärder som 
infördes för att motverka lågkonjunkturen. Regeringen införde korttidsarbete; anställda kunde 
gå ner i arbetstid en period med en subvention från staten. Samtidigt tog staten en stor del av 
de ökade sjuklönekostnaderna som pandemin ledde till. Detta hindrade uppsägningar och 
konkurser. Därutöver höjde regeringen ersättningsnivåerna i A-kassan och tog bort 
karensdagen i sjukförsäkringen samt kravet på läkarintyg. Alla dessa åtgärder bidrog direkt 
eller indirekt till att stärka skatteunderlaget. Sammantaget ökar det underliggande 
skatteunderlaget med i genomsnitt 3,5 procent under åren 2023–2025. Trendtillväxten de 10 
senaste åren för densamma är 4,0 procent per år. 
Källa: SKR cirkulär 21:35 
Skatteunderlagets utveckling för Bjuvs kommun 
För Bjuvs kommun visar skatteprognosen relativt goda förutsättningar för kommande år med 
en beräknad ökning av skattenettot på cirka 9 procent för planperioden. Störst enskild ökning 
beräknas mellan 2023 och 24 med 3,2 procent enligt nuvarande prognos. Ett gynnsamt utfall 
från skatteprognosen är en nödvändighet för att bland annat klara planerad investeringsvolym. 
Effekter av regeringens budgetproposition för 2022 samt höständringsbudgeten för 
2021 
Den 20 september presenterade regeringen budgetpropositionen för 2022 och 
höständringsbudget för 2021. 
Budgetpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2022 - 2024. 
Höständringsbudgeten anger förändringar i årets budget. Nedan sammanfattas några av 
satsningarna: 
● 2,1 miljarder kronor i generella statsbidrag till kommunerna. 
● Förstärkt äldreomsorgslyft jämfört med tidigare besked, 1 190 för år 2022 samt 1 490 
miljoner kronor 2023. Satsningen omfattar nu 1,7 miljarder kronor respektive år. 
● Statsbidraget för regionalt yrkesvux tillförs 1 540 miljoner kronor 2022. 
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● Skolmiljarden fortsätter även 2022. 
Sammanfattande punkter 
Här följer en kort sammanfattning av den samhällsekonomiska utvecklingen åren 2021–2024 
utifrån regeringens huvudscenario som är grunden för propositionens beräkningar. I 
propositionen beskrivs utvecklingen i den globala och svenska ekonomin, vilken visar på en 
stark återhämtning 2021 och 2022. 
● En fortsatt snabb återhämtning för BNP och antalet arbetade timmar antas ske 2021 och 
2022, men ”lågkonjunkturen” dröjer ändå kvar till 2022 på arbetsmarknaden 
(sysselsättningsgapet är då ännu negativt). 
● Andelen arbetslösa fortsätter att stiga 2021 men minskar 2022 och 2023; den beräknas 
uppgå till 7 procent av arbetskraften 2023 och 2024. 
● Det finansiella sparandet i offentliga sektorn beräknas fortsatt att visa ett underskott i år. 
Detta negativa sparande ligger i huvudsak i staten (-2,5 procent av BNP). Trots de betydande 
förslag som presenteras i budgetpropositionen (vilka höjer de offentliga utgifterna och sänker 
inkomsterna 2022) minskar sparandeunderskottet nästa år. Samma utveckling förväntas åren 
2023–24 och den offentliga skuldkvoten sjunker därför årligen i regeringens beräkningar. I hög 
grad följer denna kalkylerade utveckling av ett antagande om att ingen ytterligare, förutom vad 
som aviseras i BP22, finanspolitik tillkommer. Därmed blir uppräkningen av delar av de 
offentliga utgifterna låg – framför allt lägre än ökningen av de beräknade inkomsterna för den 
offentliga sektorn vilka baseras på den ekonomiska utvecklingen. 
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Befolkningsutveckling 
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Som man kan konstatera utifrån ovanstående tabeller och diagram har Bjuvs kommun i 
jämförelse med rikssnittet en något yngre befolkningsprofil. Befolkningsprofilen och de planer 
som finns inför framtiden i Bjuvs kommun beträffande planerad exploatering och tillskapande 
av nya bostäder innebär sannolikt ett högt tryck på bygglovsärenden framöver. I ett kortare 
perspektiv är det också troligt att de utmaningar som finns kopplat till arbetslöshet och 
försörjningsstöd kommer att finnas kvar. 
Enligt prognosen kommer befolkningen i Bjuvs kommun växa mest i ålderskategorin 80–100 
under de närmast kommande tio åren. Därefter beräknas en inbromsning ske av tillkommande 
äldre personer medan övriga befolkningskategorier beräknas få en jämn utveckling sett över 
tid. Det innebär att Bjuvs kommuns yngre befolkningsprofil får ett allt större genomslag i ett 
längre tidsperspektiv. Samtidigt har de senast framtagna nationella befolkningsprognoserna 
visat att tidigare beräknade kraftiga befolkningstillväxt bland yngre personer i Sverige förefaller 
mattas av. Det återstår att se hur dessa effekter kommer att slå i Bjuvs kommun. Försiktighet 
behöver iakttas gällande planering och byggande av både nya äldreboende och skolor. Det 
sistnämnda kan dock i hög grad påverkas av i vilken takt inflyttning sker. 
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Befolkningsprognosen som står till grund för tabellerna och diagrammen ovan är baserad på 
demografisk framskrivning och är alltså inte byggbaserad. 
Den prognostiserade befolkningsutvecklingen i Bjuvs kommun innebär en ökning av antalet 
förskolebarn med knappt 50 barn under åtta år. Bedömningen är att ökningen kommer att ske 
framför allt i kommundel Bjuv. I kommundel Bjuv finns det redan i nuläget en stor efterfrågan 
på förskoleplatser. Befolkningsökningen i denna åldersgrupp kommer att kräva utökade och 
moderniserade lokaler men även fler medarbetare inom yrkesgrupper där det redan råder brist 
på kompetens. Barn och unga i grundskoleåldern beräknas öka med 80 under de närmaste 
åtta åren. Tre av fyra grundskolor är i nuläget trångbodda och vid två av skolorna används 
moduler för att eleverna ska få plats. Även denna ökning av kommuninvånare kräver utökad 
kompetens inom en bristsektor. Kommunens behov av gymnasieplatser ökar med cirka 50 
platser under perioden vilket leder till ökade utgifter för barn- och utbildningsnämnden. 
Befolkningsprognosen visar att barn och ungdomar i åldrarna 13–18 år är en av de 
befolkningsgrupper som ökar markant de kommande 10 åren. Kultur- och fritidsnämndens 
målgrupp är barn och ungdomar och denna grupp är även den som i störst utsträckning tar del 
av våra verksamheter. En befolkningsökning kommer därför att bidra till ett ökat tryck på våra 
verksamheter, främst fritidsgårdar, bibliotek och kulturskola. 
Befolkningsprognosen och utvecklingen av antalet äldre visar på en ökning av antalet äldre 
och då framför allt en ökning av gruppen 80+. Detta är en ökning som sker i flertalet av landets 
kommuner och beror på att den stora 40-talistgenerationen uppnått pensionsåldern fullt ut. 
Befolkningen blir generellt sett äldre, är friskare längre och behovet av vård och omsorg 
kommer allt senare i livet då behoven också är mer omfattande. Vi ser också att boendetiden 
på särskilt boende blir allt kortare. 
En prognos för behoven inom LSS är inte direkt påverkade av befolkningsutvecklingen även 
om det är rimligt att en växande befolkning också innebär en ökning av antalet personer med 
olika funktionsvariationer. Det förefaller sannolikt att utvecklingen går mot mer varierande krav 
och utmaningar och att vi möts av andra önskemål och förväntningar. Detta ställer i sin tur nya 
krav på verksamheten att organisera och erbjuda en verksamhet där den enskilde får ut så 
mycket som möjligt utefter sina behov i enlighet med lagens intentioner. 
Befolkningsprognosen med fler boende i Bjuvs kommun och byggandet av ett stort antal nya 
bostäder på Sellebergaområdet beräknas leda till volymförändringar som kommer att påverka 
alla verksamheter under tekniska nämnden. 
En växande kommunbefolkning ställer krav på god samhällsplanering och beredskap så att 
kommunen har tillräckligt med bostäder och servicefunktioner när dessa efterfrågas. Det 
lokalförsörjningsprogram som kommunen har tagit fram underlättar för planeringen och 
minskar antalet dyra akutlösningar när det gäller servicefunktioner i form av förskolor, skolor 
och serviceboenden. Byggnadsnämnden är en viktig part i tidiga dialoger kring den fysiska 
utvecklingen av kommunen och samverkan med övriga funktioner i kommunen är helt central 
för en effektiv samhällsplaneringsprocess. Ökat antal invånare ställer även krav på en effektiv, 
kompetent och serviceinriktad bygglovsprocess 
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Fem år i korthet 
  2018 2019 2020 2021 2022 

Allmänt    prognos prognos 

Folkmängd, 31 dec (personer) 15 501 15 715 15 697 15 789 15 880 

Kommunal utdebitering (%) 20,99 20,99 20,99 20,99 20,99 

Resultat      

Årets resultat (mnkr) 6,1 4,6 23,9 81,0 30,2 

Skatteintäkter och statsbidrag (mnkr) 826,0 865,2 923,1 965,8 1 000,9 

Verksamheternas nettokostnader -820,0 -858,6 -898,2 -939,9 -966,8 

Finansnetto -1,1 -2,1 -1,0 55 -3,8 

Nettokost exkl fin.netto i % av skattenetto 99,1 99,2 97,3 97,3 96,6 

Balans      

Total låneskuld (mnkr) 363,8 614,2 734,8 785,4 931,2 

* varav kommunen (mnkr) 363,8 614,2 734,8 785,4 931,2 

* förmedlade till Bjuvsbostäder AB (mnkr) 0 0    

Låneskuld per invånare (kr) 23 469 39 084 46 809 49 743 58 639 

Tillgångar (mnkr) 903,3 1 015,7 1 151,5 1 227,2 1 509,7 

Eget kapital (mnkr) 279,2 134,7 158,5 242,6 272,9 

Soliditet (eget kapital i % av tillgångar) 30,9 13,3 13,8 19,7 18,1 

Investeringar      

Investeringsutgifter, netto (mnkr) 203,9 105,2 153,4 178,3 235,3 

Investeringar i % av tot nettokostnader 24,9 12,3 17,1 19 24,4 

Pensionsförpliktelser      

Ansvarsförbindelse utanför balansr. 
(mnkr) 231,3 105,2 106,2 99,7 92,8 

Tot. pensionförplikt. per invånare (kr) 14 922 6 694 6 767 6 314 5 844 

Borgensåtagande(mnkr) 1 391,5 391,5 391,5 401,5 401,5 

Personal      

Antal anställda i slutet av året 1 242 1 234 1 237 1 275 1 275 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 6,7 6,3 7,2 6,5 6,5 



Budget 2022 och ekonomisk plan 2023–2024 

 

22 

EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS 
Nettokostnadernas utveckling 
För att den ekonomiska utvecklingen ska vara hållbar på sikt kan inte verksamhetens 
nettokostnader öka mer än vad skatteintäkter och intäkterna från utjämningssystemet 
(skattenettot) ökar. 
Skattenettot beräknas för 2022 enligt SKR:s senaste prognos från den 30 september öka med 
51,4 mnkr (5,4 procent) mot budget för 2021.  För 2023 beräknas skattenettot öka med 
ytterligare 24,8 mnkr (2,8 procent) i förhållande till 2022 års värde och för 2024 prognostiseras 
att skattenettot ökar med ytterligare 33,2 mnkr (3,2 procent) i förhållande till 2023 års värde. 
Sett över hela perioden beräknas skattenettot öka med 11,5 procent. 
Verksamheternas nettokostnader beräknas öka med 39,8 mnkr 2022 jämfört med budget 2021 
(4,3 procent), från 2022 till 2023 med 22,8 mnkr (1,8 procent) och från 2023 till 2024 med 14,2 
mnkr (1,3 procent). Sett över hela planperioden beräknas nettokostnaderna öka med 7,4 
procent. 

Investeringsvolym 
Investeringsvolymen ligger på en fortsatt hög nivå för både 2022 och 2023. För 2022 finns 
235,3 mnkr i investeringsbudgeten, för 2023 242,5 och för 2024 117,3 mnkr. Det betyder väl 
över en halv miljard i planerade investeringar under planperioden vilket kommer att ställa stora 
krav på självfinansieringsgraden och för åren 2022 och 2023 är investeringsvolymen större än 
vad som kan bäras av nuvarande självfinansieringsgrad. 
I planperioden beräknas avskrivningarna att öka på grund av de stora investeringsvolymerna. 
2022 beräknas avskrivningarna öka på grund av den stora investeringsvolymen. 2022 
beräknas avskrivningarna öka till 54,7 mnkr varav NSVA:s del är 9,1. För 2023 beräknas 
avskrivningarna till 67,7 mnkr varav NSVA:s del är 10,5 mnkr och för 2024 till 70,8 mnkr varav 
NSVA:s del är 11,6 mnkr. 
För att finansiera samtliga investeringar behöver kommunen ta upp nya lån med ca 145 mnkr 
2022, för 2023 beräknas lånebehovet till ca 139 mnkr och för 2024 kan skulden minskas med 
ca 9 mnkr. Görs det sistnämnda blir det totala lånebehovet för perioden 277 mnkr. 

Tillgångar och skulder 
Balansräkningen väntas öka till knappt 1,8 miljarder kronor per det sista planåret 2024. Det är 
en kraftig tillväxt av främst anläggningstillgångar till följd av den omfattande 
investeringsbudgeten för åren 2022 och 2023. På skuldsidan drivs omslutningen upp av kraftig 
tillväxt av långfristiga skulder i form av extern finansiering av de planerade investeringarna. 
Mot bakgrund av den förstärkta budgeterade resultatnivåerna och den minskade 
investeringsnivån för sista planåret så expanderar tillgångarna mer än skuldsättningen vilket 
påverkar soliditeten positivt i planperiodens slut. 

Förutsättningar för beräkning av ekonomiska ramar 
Beräkningarna i resultatbudgeten bygger på en oförändrad kommunalskatt på 20,99 kr. De 
ekonomiska förutsättningarna för beräkningen av verksamheternas ramar för 2022 utgår ifrån 
en modell med samma grundläggande beräkningar för nämnderna. Utöver förändrade verk-
samhetsförutsättningar eller särskilda satsningar, har beräkningarna utgått från 2021 års 
budgetramar och verksamhetsförutsättningar. De har även tagit hänsyn till: 
- Volymförändringar. Enligt kommunens prognos utökas volymerna för såväl barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter som för vård- och omsorgsnämndens verksamheter. 
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Befolkningsprognosen har justerats ned beräkningsmässigt till 80 procent av ursprunglig 
prognos. 
- Generell effektivisering har lagts ut till nämnderna på 0,5 procent beräknat på 2021 års 
driftsramar. 
- Uppräkningen av planåren 2023 och 2024 baseras på SKR:s modell prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) minus generell effektivisering på 0,5 procent även för dessa år. 
- En generell uppräkning för personalkostnader utifrån ett bedömt "industrimärke" har gjorts i 
nämndernas ramar. 
- Interna kostnader för hyra och städ räknas ej upp inför 2022 utan kvarstår på 2021 års 
nivåer, medan kosten räknas upp med 1 procent liksom tidigare. 
- Externa kostnader uppräknas med en procent för 2022 
- Internräntan sänks till 1,0 procent enligt SKR:s förslag 
- Tidigare kommungemensamma posten "övrigt" har omfördelats till kommunstyrelsen att 
disponera med benämningen Kommunstyrelsens förfogande 
- Justeringar från budgetberedningen 
  

Så fördelas skatteintäkterna mellan verksamheterna 
Fördelning av 100 skattekronor 
 



Budget 2022 och ekonomisk plan 2023–2024 

 

24 

VERKSAMHET OCH EKONOMI  
Budgetramar 2022–2024 

Driftbudgetanslag 

tkr Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 Plan 2023 Plan 2024 

Kommunfullmäktige -2 471 -3 034 -3 362 -3 153 -3 210 

Kommunstyrelsen -110 937 -114 591 -128 456 -129 413 -128 670 

varav utskottet för arbete och tillväxt -48 780 -50 941 -50 402 -51 410 -52 335 

Tekniska nämnden -25 756 -27 215 -33 097 -33 759 -34 367 

Barn- och utbildningsnämnden -495 535 -504 513 -519 084 -529 466 -538 995 

Vård- och omsorgsnämnden -232 081 -230 483 -235 164 -239 867 -244 185 

Kultur- och fritidsnämnden -33 441 -35 634 -34 610 -35 402 -36 539 

Byggnadsnämnd -4 077 -5 234 -5 523 -5 634 -5 735 

S:a skattefinansierad verksamhet -904 298 -920 704 -959 296 -976 694 -1 000 643 

Avgiftsfinansierad verksamhet      

Vatten och avlopp (VA) 4 769 -151 -2 500 -3 450 -1 575 

S:A STYRELSER OCH NÄMNDER -899 529 -920 855 -961 796 -980 144 -1 002 218 

Kommungemensamt      

Pensionskostnader -11 556 -9 506 -9 015 -8 566 -8 201 

Intern ränta 10 486 11 872 13 976 15 125 15 000 

Övrigt 1 996 -8 532 -10 003 -10 648 -10 496 

SUMMA VERKSAMHETER -898 243 -927 021 -966 838 -984 232 -996 972 

Finansiering      

Skatter och statsbidrag 923 112 949 505 1 000 916 1 025 736 1 059 000 

Finansiella intäkter 2 817 2 680 2 140 2 140 2 140 

Finansiella kostnader -3 804 -5 500 -6 000 -7 500 -9 000 

S:a Skatter och finansnetto 922 125 946 685 997 056 1 020 376 1 052 140 

RESULTAT 23 882 19 664 30 218 36 143 55 168 

varav avgiftsfinansierad verksamhet 4 769 -151 -2 500 -3 450 -1 575 

Driftbudget - Kommunfullmäktige 
tkr Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Kommunfullmäktige -1 528 -1 940 -1 950 -2 019 -2 055 

Revisionsnämnden -936 -1 064 -1 080 -1 102 -1 122 

Valnämnden -8 -31 -331 -32 -33 

NETTOKOSTNAD -2 471 -3 034 -3 362 -3 153 -3 210 
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EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING 
Resultatbudget kommun 2022–2024 

tkr Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 Plan 2023 Plan 2024 

Verksamhetens intäkter 213 483 190 146 191 840 197 541 203 951 

Verksamhetens kostnader -1 077 636 -1 068 066 -1 098 958 -1 114 069 -1 130 050 

Avskrivningar -39 116 -49 101 -59 719 -67 704 -70 875 

S:a verksamhetens nettokostnader -903 269 -927 021 -966 834 -984 232 -996 974 

Skatteintäkter 608 817 619 502 661 998 681 920 706 021 

Statsbidrag och utjämning 318 114 330 003 338 917 343 816 352 979 

Finansiella intäkter 4 360 2 680 2 140 2 140 2 140 

Finansiella kostnader -4 139 -5 500 -6 000 -7 500 -9 000 

Resultat före extraord. poster 23 884 19 664 30 218 39 125 55 167 

Extraordinära poster 0 0 0 0  

ÅRETS RESULTAT 23 884 19 664 30 218 36 143 55 167 

Nyckeltal      

Årets resultat som andel av skatter och 
statsbidrag 2,6 % 2,1 % 3 % 3,5 % 5,2 % 

Verksamhetens nettokostnader av 
skattenetto 97,4 % 97,6 % 96,7 % 95,9 % 94,1 % 

Resultatbudget avgiftsfinansierad 2022–2024 

tkr Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 Plan 2023 Plan 2024 

Verksamhetens intäkter 46 914 47 205 47 937 50 760 54 528 

Verksamhetens kostnader -33 524 -36 215 -38 313 -40 267 -40 588 

Avskrivningar -6 491 -8 510 -9 094 -10 458 -11 636 

S:a verksamhetens nettokostnader 6 899 2 480 530 35 2 304 

Skatteintäkter 0 0 0 0 0 

Statsbidrag och utjämning 0 0 0 0 0 

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 

Finansiella kostnader -2 129 -2 630 -3 030 -3 485 -3 879 

Resultat före extraord. poster 4 769 -150 -2 500 -3 450 -1 575 

Extraordinära poster 0 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 4 769 -150 -2 500 -3 450 -1 575 
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Resultatbudget skattefinansierad 2022–2024 

tkr Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 Plan 2023 Plan 2024 

Verksamhetens intäkter 166 569 142 941 143 903 146 781 149 423 

Verksamhetens kostnader -1 039 085 -1 029 220 -1 060 645 -1 073 799 -1 089 462 

Avskrivningar -32 625 -40 591 -47 595 -53 761 -55 360 

S:a verksamhetens nettokostnader -905 141 -926 870 -964 337 -980 779 -995 419 

Skatteintäkter 608 817 619 502 661 998 681 920 706 021 

Statsbidrag och utjämning 314 295 330 002 338 917 343 816 352 979 

Finansiella intäkter 2 817 2 680 2 140 2 140 2 140 

Finansiella kostnader -1 675 -5 500 -6 000 -7 500 -9 000 

Resultat före extraord. poster 19 114 19 814 32 718 39 597 56 742 

Extraordinära poster 0 0 0 0  

ÅRETS RESULTAT 19 114 19 814 32 718 39 597 56 742 

Balansbudget 2022–2024 

tkr Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 Plan 2023 Plan 2024 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar      

Mark, byggnader, tekniska anläggningar 760 689 1 032 916 1 209 023 1 383 815 1 430 305 

Maskiner och inventarier 27 957     

Finansiella anläggningstillgångar      

Aktier, andelar m.m. 29 790 33 844 33 844 33 844 33 844 

Långfristiga fordringar 0 2 300 0 0 0 

S:a Anläggningstillgångar 820 301 1 069 060 1 242 867 1 417 659 1 464 149 

Bidrag till infrastruktur      

Bidrag till infrastruktur 23 788 22 536 21 284 20 032 18 780 

Omsättningstillgångar      

Förråd m.m. 49 226 105 663 89 587 138 787 148 787 

Kortfristiga fordringar 81 577 87 218 141 000 135 000 124 000 

Kassa och bank 45 926 12 000 15 000 15 000 15 000 

S:a Omsättningstillgångar 176 729 204 881 266 871 288 787 306 567 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 020 818 1 296 477 1 509 738 1 706 446 1 770 716 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER      

Eget kapital 154 381 174 941 272 866 309 013 364 180 

Varav årets resultat 19 115 19 664 30 218 36 147 55 167 

Avsättningar      

Pensioner och liknande 8 972 8 382 7 811 7 309 7 091 
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tkr Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 Plan 2023 Plan 2024 

Andra avsättningar 19 495  17 801 16 954 16 107 

S:a Avsättningar 28 467 8 382 25 612 24 263 23 198 

Skulder      

Långfristiga skulder 622 145 854 970 1 000 859 1 139 504 1 130 827 

Kortfristiga skulder 215 827 258 184 210 401 233 666 252 511 

S:a Skulder 837 790 1 113 154 1 211 260 1 373 170 1 383 338 

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 1 020 818 1 296 477 1 509 738 1 706 446 1 770 716 

Kassaflödesanalys 2022–2024 

(tkr)  Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 Plan 2023 Plan 2024 

Resultat  23 884 19 664 30 218 36 147 55 167 

Ej likviditetspåverkande poster       

Av- och nedskrivningar  42 116 49 101 59 719 67 704 70 875 

Avsättningar  -2 305 -1 252 -1 252 -1 252 -1 252 

Övrigt  24 803 26 037 7 251 21 572 21 959 

Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital  88 498 93 550 95 936 124 171 146 749 

Förändringar av rörelsekapital       

Kortfristiga fordringar  -14 890 -7 670 -53 782 6 000 11 000 

Förråd  -3 113 -48 350 16 076 -49 200 -10 000 

Kortfristiga skulder  -7 891 -12 057 47 783 -26 320 -31 707 

Medel från rörelsekapital  -25 894 -68 077 10 077 -69 520 -30 707 

MEDEL FRÅN LÖPANDE 
VERKSAMHET  62 604 25 473 106 013 54 651 116 042 

Förändring anläggningstillgångar       

Nettoinvesteringar  -153 426 -139 079 -251 902 -193 296 -107 365 

Försäljningar av anl.tillg.  13 762 6 000 6 000 6 000 6 000 

Förvärv av anl.tillg.  -4 734 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

MEDEL FRÅN 
INVESTERINGSVERKSAMHET  -144 398 -135 079 -247 902 -189 296 -103 365 

Finansiella förändringar       

Nyupptagna lån  125 000 114 000 145 889 138 645 -8 677 

Amortering av lån  -4 144 -4 394 -4 000 -4 000 -4 000 

Långfristiga fordringar  2 300 0 0 0 0 

MEDEL FRÅN 
FINANSIERINGSVERKSAMHET  123 156 109 606 141 889 134 645 -12 677 

KASSAFLÖDE  41 362 0 0 0 0 

Likvida medel vid årets början  26 179 12 000 15 000 15 000 15 000 

Likvida medel vid årets slut  31 590 12 000 15 000 15 000 15 000 

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL  5 411 0 0 0 0 
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Investeringsbudget – Totalt för kommunen 
Vad ska projektet leda till? Nr Investeringsprojekt Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Jämlikhet i olikhet 644 
2 Gruppboende inom LSS för vuxna. 5 
+ 6 lgh. Utredning/Projektering 2018-
2020. Inventarier 2021- 

650    

Puls i tryggheten  Albertsshaktet  600   

Övrigt 232 Allmän IT-investering (fd GDPR dataöver-
siktssystem) 238    

Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 160 Belysning g/c-vägar 1 500 1 500 1 500 1 500 

Puls i tryggheten 144 Belysning GC-tunnlar 278 200 200  

Puls i tryggheten 807 Billesholm stationsområde 11 030 1 000   

Puls i tryggheten 813 Billesholms gård 9:19 4 381 4 000   

Effektivisering/ekonomi 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

140 Billesholms station - reinvestering ge-
nomfartsväg, Storgatan 2 525 2 500   

Puls i tryggheten 804 Bjuv 4:4 5 661 5 661   

Puls i tryggheten  Bjuvstorp 5:25 - Gamla tennisbanorna  600   

Effektivisering/ekonomi 
Puls i tryggheten 228 Brandposter - Reinvesteringar enl avtal 

med NSVA 978 517 0  

Jämlikhet i olikhet 
Nästa generation i fokus 413 BUN -elevdatorer och dylikt. 3 900 3 900 3 900 3 500 

Effektivisering/ekonomi 
Puls i tryggheten 229 Byte av kabelskåp 652 350 0  

Puls i tryggheten  Byte dagvattenledning Gruvgatan  1 000   

Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 820 Cykelväg Mörarp Bjuv 5 099 400 6 600  

Effektivisering/ekonomi 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 

 Digital dokumentsignering  100   

Effektivisering/ekonomi 146 Digitalisering av bygglovshandlingar 106 1 000   

Övrigt 107 Digitalisering av KF's möten 1 000 100 100 100 
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Vad ska projektet leda till? Nr Investeringsprojekt Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Nästa generation i fokus 122 Ekeby skola 5 169 1 000 45 500  

Puls i tryggheten 818 Elestorp 7:86 Bjuvsbostäder 50    

Puls i tryggheten 801 Expl B-holmsgård 9:235 (Kungsgård) 350 6 200   

Kraft i nyskapande 
Puls i tryggheten 816 Folketshusparken 2 503 1 500 1 000  

Nästa generation i fokus 156 Förnyelse av gamla lekplatser 3 543 4 500 2 200 2 200 

Effektivisering/ekonomi 
Puls i tryggheten 162 Förnyelse gatubelysning Ljungsgård 

(1600m) 588 0 0  

Puls i tryggheten 167 Förnyelse gatubelysning trästolpar och 
föråldrade Stålstolpar 2 500 2 500 2 500 2 500 

Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 166 GC-väg Billesholm - Ekeby 100 5 000 5 000  

Jämlikhet i olikhet 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

174 
GC-vägar Orkestergatorna - Asfaltering 
av enstaka grusgång samt belysning på 
GC-vägarna i området. 

500 500   

Nästa generation i fokus  Gräsklippare  1 000 1 000  

Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 168 Gunnarstorp 1:267 700 700   

Puls i tryggheten 175 Gunnarstorpsvägen - Hastighetsdäm-
pande åtgärder 380    

Effektivisering/ekonomi 110 HR/Personalsystem 147    

Effektivisering/ekonomi 
Jämlikhet i olikhet 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

186 Industrigatan - Ringgatan, Bjuv 1 000 1 500   

Nästa generation i fokus 414 Inventarier Ekeby förskola 1 100 1 100   

Nästa generation i fokus 415 Inventarier till ny förskola på Brogårda 
området 177    

Övrigt 605 Inventarier Vård och Omsorg, utbyte av 
larm 2022 1 200 1 600 1 200 1 200 

Kraft i nyskapande 410 Investering BUN övergrip. 1 500 1 500 1 500 1 500 

Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

430 Investering KOF övergrip. 750 750 750 750 
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Vad ska projektet leda till? Nr Investeringsprojekt Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 
Övrigt 

Övrigt 216 Investeringar för VA- översvämning efter 
sommaren 2016 1 727 2 500 2 500 2 500 

Nästa generation i fokus 170 IT-infrastruktur i kommunens fastigheter 1 500 2 000 2 000  

Effektivisering/ekonomi 510 IT-tekniska utrustning Almlidens konfe-
rensrum 23    

Jämlikhet i olikhet 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

123 Jens Bille skolan entrén vid badet 2 828    

Puls i tryggheten 188 Kristinetorpsvägen - Hastighetsdäm-
pande åtgärder 50    

Nästa generation i fokus 433 Kulturskolans lokaler 150 150   

Jämlikhet i olikhet 201 Kyrkskolan - LSS daglig verksamhet - Äs-
kats av VoO 0    

Effektivisering/ekonomi  Köksutrustning/utensilier, nya förskolan 
på Lärkgatan i Ekeby     

Effektivisering/ekonomi 
Puls i tryggheten  Liten sopmaskin  1 400   

Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande  Lokalförändringar kommunhuset  1 000   

Jämlikhet i olikhet 125 LSS-boende fristående, Bjuv 4:4 16 837    

Puls i tryggheten 189 LSS-boende IT och lås 400    

Puls i tryggheten 105 Markförsäljning - exploateringsområden -6 000 -6 000 -6 000  

Puls i tryggheten 100 Markförvärv 2 000 2 000 2 000  

Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 
Övrigt 

438 Multianläggningar i hela Bjuvs kommun 600    

Effektivisering/ekonomi 
Jämlikhet i olikhet 
Nästa generation i fokus 

 Möten på distans  200 200 200 

Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 

128 Möten på distans - videomöten 150    
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Vad ska projektet leda till? Nr Investeringsprojekt Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Nästa generation i fokus 265 NSVA Landsbygdsinvesteringar, ej tax-
edrivand 5 400 3 600 400 400 

Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 171 Ny busshållplats på Norra storgatan 500    

Nästa generation i fokus 121 Ny fsk Lärkgatan 6 - 8 avd. 32 144 17 856   

Övrigt 266 Ny investeringar NSVA 3 750 17 620 7 325 2 160 

Effektivisering/ekonomi  Ny traktor mindre modell  1 000   

Nästa generation i fokus 224 Nya Brogårda förskola 311    

Puls i tryggheten 802 Nya Hedvallska (Bjuv 3:3) 156    

Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 

434 Nytt Bibliotek Bjuv 900    

Jämlikhet i olikhet 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

 Planprogram Kungsgårdsgärdet Billes-
holm  800   

Övrigt 112 QlikView 800    

Effektivisering/ekonomi 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

193 Re-investering i befintlig asfaltbeläggning 
enligt RoSy 9 500 15 000 15 000 15 000 

Övrigt 266 Reinvesteringar NSVA 27 342 29 730 34 021 33 455 

Puls i tryggheten 819 Rudolfska gården 750 0 0  

Puls i tryggheten  Småhustomter Valleberga 4:83  1 800   

Puls i tryggheten 173 Staket över stödmur Norra Storgatan 54 50 50   

Puls i tryggheten 149 Storgatan Bjuv - upprustning 1 000 18 000 25 900 5 000 

Kraft i nyskapande 169 Stratsys 200    

Övrigt 805 Tibbarp 1:80 750 800 600 5 000 

Kraft i nyskapande 
Puls i tryggheten 817 Tidiga exploateringsutredningar 1 000 1 000 1 000  

Effektivisering/ekonomi 191 Tillagningskök inventarier 500 500 500  

Jämlikhet i olikhet 
Puls i tryggheten  Tivoliparken  700 500 5 000 
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Vad ska projektet leda till? Nr Investeringsprojekt Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Effektivisering/ekonomi 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 

 Tjänstelegitimation och IDP (identity pro-
vider)  200   

Kraft i nyskapande 444 Toalett Gruvmuseet 250    

Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 

 Trygg fritid Bjuv   900  

Nästa generation i fokus  Trygg fritid i Billesholm  900   

Puls i tryggheten 436 Trygg fritid i Ekeby 1 200    

Puls i tryggheten 155 Trygghet, säkerhet samt myndighetskrav 1 000 1 000 1 000  

Övrigt 810 Ulven 2 (Trygghetsboende) 479    

Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

227 Upprustning Ekeby centralt 1 471 1 270 1 500  

Nästa generation i fokus 187 Upprustning Frisbeegolf Gunnarstorpsvä-
gen 150    

Nästa generation i fokus 152 Utbyggnad av ladd infrastruktur för fossil-
fria fordon i kommunen 200 200 200  

Effektivisering/ekonomi 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 

226 Utbyggnad Ekeby skola - P-yta + Körytor 500 0   

Nästa generation i fokus 225 Utemiljö Bofinken 179    

Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 

437 Utreda förutsättningar för ny sporthall i 
Bjuv 250    

Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 439 Utredning fritidsgård i Billesholm 250 4 000   

Puls i tryggheten 167 Utredning rondell Norra Storgatan/Norra 
vägen 100 2 000   

Puls i tryggheten 120 Utredning Söderåsbanan 27 895 0   

Jämlikhet i olikhet 
Puls i tryggheten  Utsmyckning av rondell Storgatan  1 500   

Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 

811 Utveckling av Selleberga 27 132 10 000 37 500  
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Vad ska projektet leda till? Nr Investeringsprojekt Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 
Puls i tryggheten 

Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten  Utveckling av Selleberga etapp 2  600   

Puls i tryggheten 821 Utvecklingsplan Sånnadamm 227 300 2 000  

Övrigt 803 Valleberga 2:139 300 3 200   

Jämlikhet i olikhet 
Puls i tryggheten  Vattentornet - gruppboende  600   

Puls i tryggheten  Verksamhetsmark Bjuvstorp industriom-
råde  600   

Kraft i nyskapande 204 Verkstadsgatan 1, Samlokalisering och 
samordningsvinst 1 500 2 500   

Övrigt 176 Visma Window 172    

Övrigt 109 Väg 110 Flytt av utfart Kristinetorpsvägen 3 335    

Övrigt 111 Väg 110 Kristinetorpsvägen (Trafikverket 
åtgärd 4) 3 000    

Övrigt 114 Väg 110 Kungsgårdsvägen (Trafikverket 
åtgärd 3) 50    

Övrigt 115 Väg 110 Södra vägen (Trafikverket åt-
gärd 2) 350    

Övrigt 185 Årlig investering - Maskiner - lokalvård 140 350 100 100 

Nästa generation i fokus 200 Årlig Investering energieffektivisering 5 000 7 000 7 000 5 000 

Effektivisering/ekonomi 
Puls i tryggheten 158 Årlig investering Fastighetsinvesteringar 

(generella/underhållsplan) 15 000 25 000 25 000 25 000 

Övrigt 198 Årlig investering -Maskiner o fordon 
gata/park 1 700 1 700 1 000 1 000 

Nästa generation i fokus 148 Årlig investering miljöförbättrande åtgär-
der - ISO 14001 100 100 100  

Puls i tryggheten 194 Årlig investering -Trafiksäkerhetsåtgärder 1 500 1 000 500 500 

Nästa generation i fokus 154 Årlig investering utemiljö Fastighet 3 500 4 000 4 500 1 500 

Effektivisering/ekonomi  Årlig investering. Köksinvesteringar, fast 
utrustning och maskiner  1 000 1 000 1 000 

Jämlikhet i olikhet 
Nästa generation i fokus 

231 Årliga investeringar i den offentliga miljön 
(gata/park) 800 1 300 800 800 
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Vad ska projektet leda till? Nr Investeringsprojekt Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 
Puls i tryggheten 

Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 645 Äldreomsorg, Särskilda boenden, Inom-

hus- och utomhusmiljö 500 500 500 500 

SUMMA   263 803 235 304 242 496 117 365 

Kommunfullmäktige 

Investeringsbudget 
Vad ska projektet leda till? Nr Investeringsprojekt Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Övrigt 107 Digitalisering av KF's möten 1 000 100 100 100 

SUMMA   1 000 100 100 100 

Kommunstyrelse 

Investeringsbudget 
Vad ska projektet leda till? Nr Investeringsprojekt Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Puls i tryggheten  Albertsshaktet  600   

Övrigt 232 Allmän IT-investering (fd GDPR dataöver-
siktssystem) 238    

Puls i tryggheten 807 Billesholm stationsområde 11 030 1 000   

Puls i tryggheten 813 Billesholms gård 9:19 4 381 4 000   

Puls i tryggheten 804 Bjuv 4:4 5 661 5 661   

Puls i tryggheten  Bjuvstorp 5:25 - Gamla tennisbanorna  600   

Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 820 Cykelväg Mörarp Bjuv 5 099 400 6 600  

Effektivisering/ekonomi 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 

 Digital dokumentsignering  100   
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Vad ska projektet leda till? Nr Investeringsprojekt Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Puls i tryggheten 818 Elestorp 7:86 Bjuvsbostäder 50    

Puls i tryggheten 801 Expl B-holmsgård 9:235 (Kungsgård) 350 6 200   

Kraft i nyskapande 
Puls i tryggheten 816 Folketshusparken 2 503 1 500 1 000  

Effektivisering/ekonomi 110 HR/Personalsystem 147    

Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande  Lokalförändringar kommunhuset  1 000   

Puls i tryggheten 105 Markförsäljning - exploateringsområden -6 000 -6 000 -6 000  

Puls i tryggheten 100 Markförvärv 2 000 2 000 2 000  

Effektivisering/ekonomi 
Jämlikhet i olikhet 
Nästa generation i fokus 

 Möten på distans  200 200 200 

Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 

128 Möten på distans - videomöten 150    

Puls i tryggheten 802 Nya Hedvallska (Bjuv 3:3) 156    

Jämlikhet i olikhet 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

 Planprogram Kungsgårdsgärdet Billes-
holm  800   

Övrigt 112 QlikView 800    

Puls i tryggheten 819 Rudolfska gården 750 0 0  

Puls i tryggheten  Småhustomter Valleberga 4:83  1 800   

Kraft i nyskapande 169 Stratsys 200    

Övrigt 805 Tibbarp 1:80 750 800 600 5 000 

Kraft i nyskapande 
Puls i tryggheten 817 Tidiga exploateringsutredningar 1 000 1 000 1 000  

Jämlikhet i olikhet 
Puls i tryggheten  Tivoliparken  700 500 5 000 

Effektivisering/ekonomi 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 

 Tjänstelegitimation och IDP (identity pro-
vider)  200   

Övrigt 810 Ulven 2 (Trygghetsboende) 479    

Puls i tryggheten 120 Utredning Söderåsbanan 27 895 0   



Investeringsbudget 2022–2024 

 

11 

Vad ska projektet leda till? Nr Investeringsprojekt Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

811 Utveckling av Selleberga 27 132 10 000 37 500  

Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten  Utveckling av Selleberga etapp 2  600   

Puls i tryggheten 821 Utvecklingsplan Sånnadamm 227 300 2 000  

Övrigt 803 Valleberga 2:139 300 3 200   

Jämlikhet i olikhet 
Puls i tryggheten  Vattentornet - gruppboende  600   

Puls i tryggheten  Verksamhetsmark Bjuvstorp industriom-
råde  600   

Övrigt 176 Visma Window 172    

Övrigt 109 Väg 110 Flytt av utfart Kristinetorpsvägen 3 335    

Övrigt 111 Väg 110 Kristinetorpsvägen (Trafikverket 
åtgärd 4) 3 000    

Övrigt 114 Väg 110 Kungsgårdsvägen (Trafikverket 
åtgärd 3) 50    

Övrigt 115 Väg 110 Södra vägen (Trafikverket åt-
gärd 2) 350    

Nästa generation i fokus 148 Årlig investering miljöförbättrande åtgär-
der - ISO 14001 100 100 100  

SUMMA   92 305 37 961 45 500 10 200 

Bilagor investeringsplan 
Albertsshaktet 

Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 
Det aktuella området är sedan tidigare planlagt för småhusbebyggelse och planeringsavdelningen avser att genomföra en markanvisning inom området samt ändra detaljplanen i 
samarbete med exploatören. Området bedöms kunna bidra med ett större antal bostäder samtidigt som behovet av allmänna gatuanläggningar minskar. Området ingick tidigare av 
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investeringsprojekt Billesholms gård 9:137. 
 
Ekonomi: 
I ett första skede äskas medel för utredningar och plankostnader om ca 600 tkr.  
De allmänna anläggningar som kan komma att bli ett resultat av planarbetet kommer lyftas i nästa budgetbeslut. De kostnader för dagvattenhantering som kommunen redan har 
haft inom området och som avsåg den aktuella delen av tidigare projekt kommer föras över till projektet. 

Mål med projektet 
Ett ökat antal bostäder i kommunen 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader     

Investeringsutgifter  600   

Allmän IT-investering (fd GDPR dataöversiktssystem) 

Projektnummer 
232 

Vad ska projektet leda till? 
Övrigt 

Bakgrund 
Nya dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft den 25:e maj 2018, och ställer nya krav på våra verksamheter. Dataskyddsförordningen ersätter då dagens personuppgiftslag 
(PUL).  
 
Dataskyddsförordningen är en klar skärpning av regelverket för hur organisationer inom EU får samla in, ge tillgång till, lagra och hantera data. 

Mål med projektet 
Målet med investeringen är att säkra spårbarhet av inkommande/utgående data, förenkla och säkra logghanteringen och uppfylla incidenthantering enligt dataskyddsförordning-
ens lagkrav. 
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Långsiktig effekt (effektmål) 
Bjuvs kommun uppfyller kraven kring incidenthantering i dataskyddsförordningen. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 64 63   

Investeringsutgifter 238    

Billesholm stationsområde 

Projektnummer 
807 

Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 
Projektet syftar till att förbereda Billesholms stationsområde inför trafikstarten på Söderåsbanan som planeras till december 2021 och innehåller olika delmoment med byggandet 
av kommunala allmänna platser, markförhandlingar med trafikverk och ägarna av stationshuset, som ger kommunen rådighet över markområdet, samt detaljplan som gör fastig-
hetsbildning möjlig. 
 
Projektet har funnits med i budget ett antal år och hade från början en större utbredning. Möjligheten att bygga anläggningar även på den västra sidan av stationen studerats men 
har under förprojekteringen skjutits på framtiden. Projektet fokuserar i ett första skede på de anläggningar som är absolut nödvändiga för att få ett fungerande stationsområde till 
trafikstarten dvs. busshållplatser, pendlarparkering och torgytor i anslutning till stationshuset och plattformen. 
 
Under våren har en detaljplan varit utställd för samråd och kommunens konsult har upprättat förfrågningsunderlag för upphandling av anläggningar. Kommunen har förvärvat 
marken norr om stationshuset där torget ska ligga och samordnat utformning av hela området med ledningsägare, trafikverket och Skånetrafiken.  
 
Vid upprättande av ny detaljplan har ytterligare miljöundersökningar utförts inom stationsområdet och en punkt har visat på höga värden PAHer som måste saneras. Komplette-
rande undersökning utförs under oktober och det är först efter att denna har genomförts som det går att beräkna framtida kostnader för efterbehandling och bortkörning av förore-
nade massor. Projektets kalkyl innehåller ingen post för oförutsedda saneringskostnader sedan tidigare utan dessa har fått läggas in i samband med budgetberedningen om 1,2 
miljoner för att täcka utökade utredningskostnader om 200 tkr samt ev. sanering om 1000 tkr. 
 
Ekonomi 
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Projektets medel beviljades redan till B20. Afry konsult har tagit fram en förslagshandling för utformning av stationsområdet med tillhörande grovkalkyl. Kalkylen innefattar inte 
kostnader för ny beläggning för befintlig gata. Teknisk drift bedömer att kantsten behöver bytas samt att beläggningen görs om i samband med detta till en tillkommande kostnad 
av ca 1 milj 2022. Inför Budget 21 har projektets kalkyl, som togs fram 2019, justerats avseende oförutsedda kostnader som bedöms kunna uppstå till följd av hanteringen av 
markföroreningar om 1,2 milj.. Dock kan projektets ekonomiska ram kan komma behöva justeras något efter genomförd upphandling. Ej upparbetade medel innevarande år 
kommer tilläggsäskas och föras över i samband med årsbokslutet. Bedöms i dagsläget till ca 2 miljoner. 

Mål med projektet 
Rusta upp det Billesholms stationsområde med nya beläggningar, planteringar, belysning, cykelställ, sittytor och flytt av busshållplats närmare stationsläget. Projektet ska vara 
genomfört till starten av persontrafik på Söderåsbanan 2021. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Försköning av området för att skapa trevligare miljö för medborgarna och öka attraktionskraften för Billesholm. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader     

Investeringsutgifter 11 030 1 000   

Billesholms gård 9:19 

Projektnummer 
813 

Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 
Exploateringsområde för bostäder beläget centralt i Billesholm. Marken var tidigare bebyggd med bostäder från allmännyttan. Markanvisningar har tecknats med två exploatörer 
och bygg och marköverlåtelseprocess pågår  
 
Byggnation har påbörjats inom de båda markanvisningar som tecknats inom exploateringsprojektet och i den västra delen har inflyttning skett i en första etapp om 16 lägenheter. 
ErHo-bygg har byggstartat den byggnad som kommer innehålla LSS-lägenheter. 
För den del av planområdet som innehåller dagvattenhantering, lekplats och parkeringsplats har en systemhandling och kalkyl tagits fram. Lekplatsens utformning samordnas 
med Tekniska förvaltningen utvecklingsplaner vilket gör det möjligt att bygga ut en mer ändamålsenlig anläggning. Projektering och byggnation påbörjas hösten 2020. Upphand-
lingen har dragit ut på tiden och en tilldelning av entreprenad bedöms tidigast kv 1 2022 
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Ekonomi 
Projektet har beviljade medel från tidigare budget B19 och B20. Den nya grovkalkylen för lekplats och parkering bedöms inrymmas inom befintlig ram varför inga nya medel 
äskas. Enligt prognos -21 kommer ca 400 tkr upparbetas 2021. Resterande förs över till 2022 

Mål med projektet 
Skapa förutsättningar för utbyggnad av bostäder i Bjuvs kommun. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Nya bostäder i Bjuvs kommun. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader     

Investeringsutgifter 4 381 4 000   

Bjuv 4:4 

Projektnummer 
804 

Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 
Projektet syftar till att planlägga och exploatera kommunens mark vid Bjuvs kyrka för bostäder genom markanvisning med en eller flera byggherrar samt skapa förutsättningar 
för ett kommunalt gruppboende (LSS) 
Projektet innehåller kostnader för detaljplan, utredningar, eventuell sanering samt genomförande av dagvattenanläggningar. 
Ett markanvisningsavtal har tecknats med 3Hus som utvecklar ett projekt för ca 40 lägenheter i bostadsrätt. En VA-utredning har genomförts som redovisar förutsättningarna att 
ansluta området till kommunalt VA och hur dagvatten kan hanteras. Fastighetsavdelningen har tagit fram ett förslag på LSS-boende. Detaljplanen har överklagats och arbetet med 
genomförande av allmänna anläggningar kommer fortsätta när planen vinner laga kraft  
 
Ekonomi 
Projektets kalkyl har kompletterats med kostnader för de Va-anläggningar som krävs för att ansluta LSS och ny bebyggelse. Projektet har redan medel beviljade i budget 2020 ( 
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850 tkr i 2020 samt 1950 tkr i plan2021) Utifrån kompletterad VA-kalkyl föreslås äskande om ytterligare 3000 tkr till budget 2021. Enligt prognos för -21 kommer ca 500 tkr 
upparbetas. Resterande medel för projektering och investering föreslås överföras till -22. 

Mål med projektet 
Skapa förutsättningar för utbyggnad av bostäder i Bjuvs kommun. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader     

Investeringsutgifter 5 661 5 661   

Bjuvstorp 5:25 - Gamla tennisbanorna 

Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 
Planeringsavdelningen avser att pröva möjligheten att bygga bostäder inom området där det tidigare fanns ett antal tennisbanor vid badet i Folketshusparken. Området är utpekat 
som plats för nya bostäder i gällande översiktsplan och har även pekats ut i det planprogram som upprättades för Bjuvs centrum 2015.  
Projektet innebär att planeringsavdelningen inom ramen för en markanvisning tar fram en ny detaljplan för området i samverkan med exploatören. Projektet bedöms kunna inne-
bära att ytterligare ca 40-50 bostäder kan uppföras i stationsnära läge. En gemensam parkeringslösning kommer studeras inom projektet. 
 
Ekonomi: 
Inledningsvis avser projektet ha kostnader för utredning och plankostnader om ca 600 tkr. 

Mål med projektet 
Ett ökat antal bostäder i Bjuvs centrum genom förtätning 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader     

Investeringsutgifter  600   
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Cykelväg Mörarp Bjuv 

Projektnummer 
820 

Vad ska projektet leda till? 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 
Syftet med åtgärden är att knyta ihop orterna och förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Ett genomförande av åtgärden skapar nya förutsättningar för cykelresor från 
Bjuv till Helsingborg. 
 
Kommunen har tecknat ett avtal om medfinansiering med Trafikverket och Helsingborgs stad för att bygga en cykelväg mellan Mörarp och Bjuv. 
Enligt avtalet utgick Bjuvs andel för projektets genomförande till ca 5 miljoner. Efter beslut om utökad budget i b21 beslutade KF att föra till ytterligare 2 milj kr efter att trafik-
verket påtalat ökade kostnader inledningsvis. 
 
Förvaltningen har fört en diskussion med trafikverket om de kan överväga en annan lösning för att korsa LV 110 som inte innefattar en tunnel, säker passage eller dyl, men en 
sådan är inte möjlig med tanke trafiksäkerheten för den mängd cykeltrafik som förväntas. 
Slutgiltig utformning och placering av passage under LV 110 kommer beslutas av trafikverket i samband med projekteringen. Dock bör kommunen själva utreda lämplig kopp-
ling till befintlig cykelinfrastruktur innan trafikverkets projektering inleds. Att utreda och projektera anslutning till befintligt vägnät omfattas inte av medfinansieringsavtalet och 
kostnadsbedömningen i denna. Medel för denna utredning beviljades i B 2020 och bedömdes till 250 tkr 
 
Ekonomi: 
Projektet är försenat och startmöte med trafikverket och kommunen hölls först i augusti -21. Projektet kommer innebära att en ny vägplan upprättas och antas vilket är en process 
som tar drygt 12 mån. Av denna anledning behöver kommunen omfördela investeringsprojektet. 2022 bedöms ca 10% av beloppet behövas till projektering motsv ca 700 tkr.  
Enligt prognos bedöms ca 300 tkr av dessa upparbetas innevarande år. Resterande projekteringskostnader, 400 tkr förs över till 2022 Medel för investering, 6,3 miljoner förs över 
till 2023 

Mål med projektet 
Trafiksäkerhet, Hållbara transporter 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 144 287   
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Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Investeringsutgifter 5 099 400 6 600  

Digital dokumentsignering 

Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 

Bakgrund 
Bjuv har både ett politiskt behov och ett verksamhetsbehov av att kunna signera handlingar digitalt.  
Detta är ett nytt projekt för 2022 

Mål med projektet 
Minskat antal fysiskt underskrivna handlingar 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Enbart egenhändigt underskrivna handlingar är undantagna från digitalt signerade handlingar. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader  50 50 50 

Investeringens kapitalkostnader     

Investeringsutgifter  100   

Expl B-holmsgård 9:235 (Kungsgård) 

Projektnummer 
801 

Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 
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Bakgrund 
Inför budget 2020 äskades medel för att utreda en ny utformning på Kungsgårdsområdets etapp 2 och 3. Etapp 1 där kommunen byggt ut gator och VA har varit mycket svårsåld. 
Planeringsavdelningens analys visar att detta till stora delar beror på prissättningen av tomter som ligger långt över marknadspriset i Billesholm. 
Som ett resultat av pandemin har efterfrågan på tomter i Billesholm tillsammans med väntad trafikstart, tagit fart. Det finns inga lediga tomter i etapp 1 och nu föreslår förvalt-
ningen att etapp 2 genomförs enligt detaljplan.  
Etapp två möjliggör ca 19 villatomter samt innebär kostnader för att bygga ut infart och lokalgata samt VA i gata. 
 
Prisuppgifter i äldre kalkyl har setts över och arbetet med projektering av gata fortgår under 2021. Medel för utbyggnad av allmänna anläggningar samt för kostnader för iord-
ningställande av kvarters-/tomtmark äskas om ca  6,2 milj 
 
 
Möjligheten att genom markanvisning och där till hörande planändring för etapp 3 kvarstår. 

Mål med projektet 
Skapa förutsättningar för ökat antal bostäder i Bjuvs kommun. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Utbyggnad av bostäder i Bjuvs kommun. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader     

Investeringsutgifter 350 6 200   

Folketshusparken 

Projektnummer 
816 

Vad ska projektet leda till? 
Kraft i nyskapande 
Puls i tryggheten 
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Bakgrund 
Syftet med projektet är precis som tidigare att utveckla området kring Folketshusparken med bostadsbebyggelse och verksamhetslokaler och mötesplatser. Under 2018 prövades 
gamla protistatomten som plats för ett kulturhus. Området kommer i det fortsatta projektet prövas genom planläggning och markanvisning för bostadsbebyggelse. Förvaltningen 
har studerat olika lösningar med flerbostadshus på platsen och och har under 2020 genomfört markanvisning med för ca 150 bostäder i blandad bebyggelse. Arbetet med detalj-
planen har påbärjats. 
 
För den del av projektet som omfattar Medborgaren 1 (gamla folketshustomten) har kommunen sökt och beviljats rivningslov för folketshus och kan därmed gå vidare med 
förberedelser för att genomföra markanvisning för fastigheten. Platsen bedöms kunna innehålla butikslägen, parkeringsanläggning, bostäder, arbetsplatser och publika lokaler i 
gatuplan. I anslutning till bebyggelsen finns möjligheter att hantera nivåskillnad mellan gatunivå och park genom tillskapandet av nya allmänna platser.  
 
Kommunen har tecknat en markanvisning med Hemsö AB i syfte att gemensamt verka för en detaljplan och samverka för utveckla ett trygghetsboende, Bibliotek och särskilt 
boende på fastigheten. Planeringsavdelningen vidtar därutöver nödvändiga åtgärder för att genomföra den påbörjade processen om att riva befintlig byggnad på fastigheten. 
 
Ekonomi 
Beroende på hur de två detaljplaner som pågår inom området utvecklas, och allmänna anläggningar kommer att genomföras bedöms behovet av medel i dagsläget främst  avse 
utredningskostnader samt mindre åtgärder på Orren i slutet av -22 för iordningställande av mark. I dagsläget bedöms kostnader för rivning som tidigare legat som ett äskande 
täckas av framtida intäkter från försäljning av mark/byggrätt. 

Mål med projektet 
Markexploatering och bostadsbyggande genom markanvisning. Tillskapande av byggrätter för bostäder, kontor och verksamhetslokaler genom detaljplaneläggning. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Säkerställa kommunens långsiktiga bostadsförsörjning och etablera ändamålsenliga verksamhetslokaler. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader     

Investeringsutgifter 2 503 1 500 1 000  

HR/Personalsystem 

Projektnummer 
110 
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Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 

Bakgrund 
Upphandlingen för HR-systemet går ut den 31 augusti 2018. Innan dess behöver vi ha en ny upphandling på plats. HR systemet är det grundläggande systemet för personalfrågor 
i kommunen och ser bland annat till att all personal i kommunen får sin lön, att personalen kan rapportera frånvaro och att cheferna får tillgång till peronalsiffrorna genom 
Qlickview.  
 
Uppdatering inför tilläggsbudgetering 2018:  
Det fanns avsatt 240 tkr för HR/Personalsystem. 
Under 2017 har kommunen upphandlat nytt rekryteringssystem, Visma recruit med en modul för kompetensbaserad rekrytering i enlighet med rutinbeskrivning för rekrytering. 
Det innebar en kostnad om 93 tkr i nyinvestering. Systemet dellevererades vid årsskiftet så kostnaden är inte bokförd utan medlen för denna investering behövs tas av investe-
ringsmedlen 2018. 
Det innebär att av dessa 240 tkr finns det kvar 147 tkr. Under 2018 behöver kommunen upphandla nytt system för lönekartläggning då nuvarande avtal går ut 2018-09-30. Samt 
så upphörde gällande avtal avseende medarbetarundersökning 2017-12-31. Likaså kan det finnas behov av investering av system för att digitalisera anteckningar avseende medar-
betare i Bjuvs kommun för att uppfylla GDPR när det implementeras under året. Därav bedöms det att mellanskillnaden på 147 tkr behöver kvarstå för investeringar som behövs 
göras under 2018. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 31 30   

Investeringsutgifter 147    

Lokalförändringar kommunhuset 

Vad ska projektet leda till? 
Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 

Bakgrund 
Förvaltningarna i kommunhuset är trångbodda, nya uppdrag ställer krav på mötesrum, utträdet ur SMFO och rivningen av Mikaelstugan aktualiserar frågan om sammanträdesrum 
för externa besök på kort sikt.  
 
Planeringsavdelningen har inventerat ett antal möjliga åtgärder: 
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I anslutning till Kontaktcenter bedöms det finnas goda förutsättningar att omvandla ett antal mötesrum till ett sammanträdesrum för ca 15-18 sittande mötesdeltagare. Fördelen 
med placeringen i huset är att ta emot externa besök utan att dessa måste skrivas in. Placeringen av mötesrummet möjliggör även att handikapptoaletten blir tillgänglig utan att 
besökare måste skrivas in. 
Det bedöms även finnas goda möjligheter att ställa om en del av huset för arbetsplatser i kontorslandskap i kombination med fler mindre mötesrum för digitala möten. 
Behov finns även av ökad säkerhet i kontaktcenter för att minska risken för inbrytning. 
Mindre mötesrum utanför skalskyddet inom uppsikt från KC för säkrare kundmöten ger ökad rättsäkerhet, service och arbetsmiljö. 
 
Förändringarna förutsätter en flytt av barn- och utbildningsförvaltningen till Almliden. Behov av ombyggnation hos stenvalvet måste därför ingå i projektet. 
 
Ekonomi - Förändringarna kommer snabbutredas och kostnadsbedömas under sommaren och en mer träffsäker kalkyl ska ligga till grund för budgetberedningens beredning och 
KF beslut. I samband med beslut i KF kan de medel som beslutas att föras över till Fastighetsavdelningen. 

Mål med projektet 
Bättre Service till invånare 
Förbättrad arbetsmiljö 
Framtidssäkring 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader     

Investeringsutgifter  1 000   

Markförsäljning - exploateringsområden 

Projektnummer 
105 

Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 
Försäljning av bostads- och industrimark inom exploateringsområden. 
Resultat av markförsäljning redovisas i tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning. 
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Mål med projektet 
Markförsäljning inom de exploateringsområden kommunen utvecklar. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Öka antalet bostäder i kommunen och möjliggöra etablering av nya företag och utveckling av befintliga. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader     

Investeringsutgifter -6 000 -6 000 -6 000  

Markförvärv 

Projektnummer 
100 

Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 
Medel för att kunna göra inköp av strategisk mark i kommunen och i förlängningen genomföra investeringsprojekt på marken. I respektive projekt redovisas sedan de medel som 
krävs för projektering, utbyggnad av infrastruktur och utredningar. 

Mål med projektet 
Att skapa en strategiskt och långsiktig markreserv. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Att skapa en strategiskt och långsiktig markreserv. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader     

Investeringsutgifter 2 000 2 000 2 000  
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Möten på distans 

Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 
Jämlikhet i olikhet 
Nästa generation i fokus 

Bakgrund 
Fortsätta arbetet med att digitalisera kommunens möteslokaler för att kunna bättre stödja digitala möten.  
Detta är ett nytt projekt med ett investeringsbehov på 200 tkr per år 2022 och 2023 

Mål med projektet 
ca 5 st möteslokaler utrustade med AV-utrustning för att kunna genomföra digitala möten. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Kommunen ser inte som digitala möten som något komplicerat utan som ett stöd i det dagliga arbetet. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader     

Investeringsutgifter  200 200 200 

Ny webb 

Projektnummer 
106 

Vad ska projektet leda till? 
Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 



Investeringsbudget 2022–2024 

 

25 

Bakgrund 
2012 lanserades Bjuvs kommuns nya hemsida och intranät. Sedan dess har tekniken utvecklats och systemet inte följt utvecklingen.  Under 2020 kommer dessutom systemet att 
sluta fungera på den nuvarande servern och behöver därför uppdateras eller bytas ut.  
Efter genomförd förstudie har vi landat i att byta system till det system som flesta kommuner använder idag för att ge oss fler synergieffekter och en mer tillgänglig webbplats. 

Mål med projektet 
Att under 2020 bygga upp och införa en ny hemsida samt ett nytt intranät. Arbetet görs tillsammans med verksamheterna. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Hemsidan är vår största externa kommunikationskanal. Genom en välfungerande och uppdaterad hemsida kan vi ge invånare och potentiella invånare korrekt och tillgänglig 
information om Bjuvs kommun. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 64 63   

Investeringsutgifter     

Nya Hedvallska (Bjuv 3:3) 

Projektnummer 
802 

Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 
Två markanvisningar är under färdigställande inom området som idag kallas nya Hedvallska. MKM Fastigheter och Första Villan färdigställer vardera 10 bostäder. 
 
Inom projektet bildades inledningsvis tre fastigheter. Två av dessa markanvisades till Första villan och de uppförde en BRF med 10 lägenheter inom ett av sina två områden. Den 
sista markanvisningen, närmast bowlinghallen, har kommunen nu fått tillbaka då Första villan inte kunde anpassa sina hus till den nya gatunivån. 
 
Planeringsavdelningen söker att komma till markanvisning på nytt med en ny byggherre och kommer i samband med detta få kostnader för att iordningställa tomten och eventu-
ella anpassningar av denna. 
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Mål med projektet 
Skapa förutsättningar för utbyggnad av bostäder i Bjuvs kommun. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Nya bostäder i Bjuvs kommun. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader     

Investeringsutgifter 156    

Planprogram Kungsgårdsgärdet Billesholm 

Vad ska projektet leda till? 
Jämlikhet i olikhet 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 
Lokalförsörjningsprogrammet aktualiserar behovet av en 6-8 avd förskola i Billesholm av de markinnehav kommunen har i kommundelen bedöms "Kungsgårdsgärdet" del av 
Billesholms gård 9:325, som mest lämpligt att utveckla. Förskoleutredningen från 2018 pekar ut en skola inom området.  
fastigheten är utpekad för bostadsändamål i översiktsplanen och är en del av kommunens strategiska markinnehav. 
 
För att utreda förutsättningarna för att bryta ut en byggrätt inom området anser förvaltningen att området ska studeras genom upprättandet av ett planprogram så att trafik, gatu-
struktur, markavvattning mm, kan studeras i ett sammanhang samt att synpunkter kan inhämtas från allmänheten och länsstyrelsen. 
 
Med planprogrammet som stöd kan sedan planeringen fortskrida för området. 

Mål med projektet 
upprättande av planprogram för framtida detaljplan. 
Byggrätt för förskola 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     
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Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Investeringens kapitalkostnader     

Investeringsutgifter  800   

Proceedo 

Projektnummer 
108 

Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 

Bakgrund 
Projektet avser införandet av ny fakturaportal eftersom den nuvarande kommer att fasas ut inom kort. 

Mål med projektet 
Skapa bättre förutsättningar för effektivare inköp samt att underlätta för verksamheterna ute att snabbt få veta vilka ramavtal som är tecknade och öka graden av koncentration av 
leverantörer. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader     

Investeringsutgifter     

QlikView 

Projektnummer 
112 

Vad ska projektet leda till? 
Övrigt 
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Bakgrund 
Bjuvs Kommun arbetar med QlikView som verktyg för uppföljning av ekonomiskt resultat, personal och verksamhet. Utvecklingen av Qlikview är en del i arbetet mot att ge 
cheferna förutsättningarna att vara goda chefer och ledare. Under 2020 planeras ett utvecklingsarbete där vi uppgraderar till QlikSense vilket påverkar behovet under 2020-2021. 

Mål med projektet 
Målet är att utveckla anpassade uppföljningsrapporter i QlikView till kommunens verksamheter och att integrera dessa med verksamhetssystemet Stratsys för effektiv rapporte-
ring och uppföljning. Rapporterna ska följa upp verksamheternas grunduppdrag/budget liksom prioriterade mål. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Utvecklingen av systemet och integrationen med Stratsys innebär att rapporteringen blir effektivare och att cheferna får bättre verktyg för sin egen uppföljning av både verksam-
het, personal och ekonomi. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 192 232   

Investeringsutgifter 800    

Rudolfska gården 

Projektnummer 
819 

Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 
Projektet syftar till att planlägga den del av Fastigheten Bjuvstorp 9:13 som kallas Rudolfska gården för bostäder och avyttra marken bostadsproduktion genom markanvisning. 
En översiktlig kalkyl har upprättats som innehåller kostnader för Rivning och sanering av gården samt utbyggnad av cykelväg och bro över Tibbarps bäcken. Intäkter från försälj-
ning av byggrätter bedöms täcka investeringskostnader och saneringskostnader. Detta kommer dock studeras närmare i samband med planläggning och detaljplan. 
 
Ekonomi  
Planerat utrednings- och planarbete 2020 har fått prioriteras ner och en plan bedöms tidigast kunna påbörjas 2022 med ett möjligt genomförande med start 2023. Ej upparbetade 
medel 2020 föreslås tilläggsäskas till 2021 för utredningar varför inga nya medel äskas i detta skede. En möjlig investering och projektering skjuts till 2023. 
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Mål med projektet 
Skapa förutsättningar för ökat antal bostäder i Bjuvs kommun. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader     

Investeringsutgifter 750 0 0  

Småhustomter Valleberga 4:83 

Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 
Sedan 2018 står förskolan i Valleberga tom. På grund av brister i byggteknik anses inte byggnaden lämplig för annan verksamhet eller för omvandling till bostäder. Planeringsav-
delningen vill äska medel för att riva och sanera tomten, ändra detaljplanen (planlagt som A) och bilda 8 tomter som kan förmedlas i via kommunens tomtkö. 
 
Gator och vändplaner är redan genomförda och samma fastighetsindelningen som gällde för området tidigare bedöms lämplig att använda. 
Ekonomi: 
kostnader för planarbete: 300 tkr 
Projektering, upphandling, rivning: ca 1-1,5 milj 
förväntade intäkter från försäljning ca 1,5-2 milj 

Mål med projektet 
Skapa villatomter i Ekeby 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader     

Investeringsutgifter  1 800   
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Stratsys 

Projektnummer 
169 

Vad ska projektet leda till? 
Kraft i nyskapande 

Bakgrund 
Utveckling av verksamhetsstyrningssystemet Stratsys.  
Löpande utveckling behövs för att forma systemet efter verksamheternas behov. Potentiella utvecklingsprojekt under kommande år är: 
- att införa single sign on (SSO)  
- att utveckla en modell verksamhetsmått 
- att utveckla en modell för styrande dokument. 
- att utveckla kopplingar till övriga verksamhetssystem så som Qlikview. 

Mål med projektet 
Utvecklingen av vårt verksamhetssystem Stratsys syftar till att förenkla vardagen för våra medarbetare, öka effektiviteten och frigöra tid till annat verksamhetsnära arbete. 
 
Systemutvecklingen är en del i arbetet med att nå målet "Vi i kommunstyrelsens verksamhet ska bli mer digital och utveckla en god digital infrastruktur." 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Investeringen minskar inte driftskostnaderna men beräknas bidra till en mer effektiv verksamhet. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 85 127   

Investeringsutgifter 200    

Tibbarp 1:80 

Projektnummer 
805 
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Vad ska projektet leda till? 
Övrigt 

Bakgrund 
Projektet syftar till att utreda förutsättningarna för och upprätta en ny detaljplan för bostäder på fastigheten som ägs av kommunen. Området är utpekat för bostäder i Översikts-
planen och bedöms lämpligt för blandad bebyggelse, fribyggartomter, parhus radhus. 
har funnits i budget sedan 2020 för att genomföra utredningar och påbörja detaljplanarbete. 
En översiktlig etappindelning och uppskattning av gatukostnader har gjorts baserat på en exploateringsskiss. Planeringsavdelningen föreslog att projektering och genomförande 
påbörjas först när ett tillräckligt stort antal intressenter har tecknat sig i kommunens tomtkö. Nuvarande bedömning är att ett tillräckligt antal intressenter (27) har anmält intresse 
för att gå vidare med planering. 2021 föreslås att inleda arbetet genom upprättandet av ett kvalitets-/ planprogram för området. 
 
Ekonomi 
För den delvis nya inriktningen för projektets genomförande äskas medel för utredning om 800 tkr. Projektering om 600 tkr i plan -23 samt investering om 5000 tkr i plan -24 

Mål med projektet 
Framtagande av tomter för enbostadshus till kommunens tomtkö 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 53 53   

Investeringsutgifter 750 800 600 5 000 

Tidiga exploateringsutredningar 

Projektnummer 
817 

Vad ska projektet leda till? 
Kraft i nyskapande 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 
Avsatta medel avser att täcka kostnader för tidigare exploateringsutredningar som efter en inledande "skrivbordsutredning" bedöms ha en marknadspotential, men som kräver en 
mindre utredning (max 250 tkr/projekt) för att kunna utvärderas och lyftas för kommande investeringsbeslut. 
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När ett projekt genererats ur "Tidiga exploateringsutredningar" ska hittills nedlagda utredningskostnader överföras till respektive exploateringsprojekt. Eventuella förgävesutred-
ningar belastar driftresultatet. 
 
Nedlagda kostnader i "Tidiga exploateringsutredningar" slutredovisas i årsredovisningen. 

Mål med projektet 
Målen med projektet är att: 
- Öka flexibiliteten att möta och utveckla förslag till potentiella exploateringsprojekt med marknadspotential som uppfyller kommunens uppsatta mål som initieras under året. 
- Förbättra kontrollen och förenkla uppföljningen genom att samla samtliga utredningar i tidiga skeden och möjliggöra bättre beslutsunderlag för kommande beslut om exploate-
ringsinvesteringar. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
En effektiv förvaltning. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader     

Investeringsutgifter 1 000 1 000 1 000  

Tivoliparken 

Vad ska projektet leda till? 
Jämlikhet i olikhet 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 
Projektet avser utredning, detaljplaneläggning samt ev nödvändiga åtgärder för att anlägga en kommunal park inom området. En förutsättning för Bolagets medverkan är att 
möjligheten att planlägga delar av området för Bostäder utreds. Intäkter från försäljning av bostadsmark ger bolagt möjlighet att ha kostnader för sanering och flytt av huvudenté 
mm. Planeringsavdelningen har tagit fram ett utkast till projektbeskrivning som översiktligt analyserar förutsättningar och målsättningar för en park.. 
 
Ekonomi: 
medel äskas för inledande utredningsmedel samt för en grovt uppskattad investeringskostnad om ca 5 milj som bedöms rimlig med tanke på platsen läge och omfattning. Sanno-
likt kommer det krävas åtgärder kopplat till vattendraget som kan påverka kostnaderna ytterligare. 
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Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader     

Investeringsutgifter  700 500 5 000 

Tjänstelegitimation och IDP (identity provider) 

Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 

Bakgrund 
Stärka arbetet med ökad informationssäkerhet med hjälp av tvåfaktorsautentisering bestående av tjänstelegitimattion och IDP. 
 
I och med att kommunen blir mer och mer dataintensiv, behöver vi justera behandlingen av data. Området "informationssäkerhet" är det området som kapslar in krav och behov.  
 
Inom kommunen används idag ofta lokala användarnamn och egenskapade lösenord som inloggningsmetod. Denna inloggningslösning är idag kategoriserad som den lägsta 
tillitsnivån i DIGGs sammanställning över tillitsnivåer på inloggingsalternativ.  
 
I förarbete har det konstaterats att privat anskaffad e-legitimation, så som BankID, inte är en lämplig lösning. Kommunen bör anskaffa en legitimering för sin personal som kom-
munen äger och därmed har möjlighet att öppna upp och stänga ner vid behov.  
 
För att arbeta med tjänstelegitimation behöver kommunen arbeta med ett systemstöd som kallas för "identity provider" (IDP). Detta systemstöd läser av användare från en kata-
log, ex. HR-systemet eller AD. Finns användaren i katalogen får användaren också tillgång till sina systemstöd. Finns inte användaren i katalogen kan användaren inte logga på 
sig i systemstöden. Tjänstelegitimationen är alltså kopplad till en IDP. För användaren räcker det därför att logga in sig 1 gång för att komma in i sina systemstöd.  
 
Detta är ett nytt projekt för 2022 

Mål med projektet 
Möjlighet att koppla på legitimering enligt tillitsnivå 3 enligt DIGGs sammanställning. 
Arbeta med systemstöd som applikation på mobila enheter 
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Långsiktig effekt (effektmål) 
Hög säkerhet för den data som kommunen hanterar. Nivå 3 enligt DIGGs tillitsnivå. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader  108 108 108 

Investeringens kapitalkostnader     

Investeringsutgifter  200   

Ulven 2 (Trygghetsboende) 

Projektnummer 
810 

Vad ska projektet leda till? 
Övrigt 

Bakgrund 
2015 förvärvades del av fastigheten Ulven 2 med syfte att genom ny detaljplan och markanvisning upprätta trygghetsboende.  
Ett förslag till Marköverlåtelseavtal samt avtal om blockförhyrning återremmitterades ab Kommunfullmäktige i januari 2018 och frågan om vilket bolag som ska genomföra 
projektet har därefter utretts på nytt. 
Om och när marköverlåtelsen aktualiseras på nytt kommer det åter att uppstå kostnader för anpassningar av tomten, eventuella förändringar förslag, projektadministration och 
upprättande och omförhandling av avtal. 

Mål med projektet 
Skapa förutsättningar för upprättande av trygghetsboende centralt i Bjuvs kommun. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Upprättande av trygghetsboende centralt i Bjuvs kommun. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader     

Investeringsutgifter 479    
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Utredning Söderåsbanan 

Projektnummer 
120 

Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 
Projektet syftar till att öppna söderåsbanan för persontrafik och baseras på ett medfinansieringsavtal mellan Bjuvs kommun och Trafikverket (TRV). Enligt avtalet skall Bjuvs 
kommun erlägga 34 mnkr i prisnivå juni 2013. Trafikverket har presenterat en plan för rekvirering av utestående belopp där slututbetalning sker 2021. Kommunens kostnader för 
projektet ökar med ca 6600 tkr till följd av indexuppräkningar för entreprenadkostnader. Förvaltningen har granskat siffrorna och bedömer att trafikverkets plan ligger inom 
ramen för medfinansieringsavtalet. 
Till följd av att tidigare äskade medel i investeringsprojektet inte har tagit höjd för indexuppräkning behöver ytterligare 6600 tkr äskas för 2021. Resterande medel 2020 som inte 
rekvirerats vid årets slut föreslås tilläggsäskas. 

Mål med projektet 
Skapa persontågtrafik till Billesholm 2020. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Genom att skapa persontågtrafik till Billesholm 2020 öka attraktionskraften för Billesholm. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader     

Investeringsutgifter 27 895 0   

Utveckling av Selleberga 

Projektnummer 
811 

Vad ska projektet leda till? 
Kraft i nyskapande 
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Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 
Kommunen har förvärvat Sellebergaområdet med syfte att bygga en helt ny stadsdel för 2000 bostäder. I Maj 2019 tillträdde kommunen Sellebergaområdet. I samband med detta 
levererades också det kvalitetsprogram som tagits fram i samverkan med regeringens samordning för bostadsbyggande. 
 
Under 2019 och 2020 har det tekniska utredningsarbetet för det område som pekats ut i kvalitetsprogrammet fortsatt och planarbetet för den första detaljplanetappen påbörjats. 
Under hösten fortsätter planläggning av området samtidigt som projektering av gator och VA påbörjas.  
 
För att hålla tidplanen och ha en möjlig byggstart 2022 av bostäder kommer de första gatorna och VA- anläggningarna byggas 2021. Projektets kalkyl uppdateras fortlöpande och 
en särskild VA kalkyl är under upprättande. 
Enligt förslag till LOI med Hemsö kommer det tecknas en markanvisning för en förskola i etapp 1 
 
Ekonomi 
Tidigare beviljade medel 5 700 tkr i budget 2020, 2 000 tkr i plan 2021 samt 30 000 tkr plan 2022. 
Ny kostnadskalkyl för etapp 1 har tagits fram som fokuserar på kostnader för att genomföra kommunala gator och kommunteknik.  
Enligt prognos kommer ca 4 milj att utnyttjas -21 av beslutade 20 mil.Ej upparbetade medel 2020 föreslås fördelas ut över -22 till 24 utifrån senaste uppskattning av byggstart. 
För 2021 därför 10 milj kr. Till plan 2023 föreslås ett äskande om 37,5 milj kr. Projektet kommer genom nytt beslut om budget inte behöva beslut om tilläggsbudget. 

Mål med projektet 
Målet med projektet är att planera för en helt ny stadsdel inom Sellebergaområdet. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Säkerställa kommunens långsiktiga bostadsförsörjning. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader     

Investeringsutgifter 27 132 10 000 37 500  

Utveckling av Selleberga etapp 2 

Vad ska projektet leda till? 
Nästa generation i fokus 
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Puls i tryggheten 

Bakgrund 
Projektet avser arbete med upprättande och genomförande av detaljplan för den andra etappen i projektet. Särskilt fokus ligger på att få fram en byggrätt för den förskola som är 
utpekad i den andra etappen. Enligt Lokalförsörjningsprogrammet finns det ett stort behov av ytterligare en förskola utöver den som planläggs i etapp 1 för att tillgodose befint-
liga brister och ökning i barngrupperna till följd av ökad inflyttning. 

Mål med projektet 
Upprätta detaljplan för andra etappen för Selleberga 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Säkrad lokalförsörjning samt bostadsförsörjning. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader     

Investeringsutgifter  600   

Utvecklingsplan Sånnadamm 

Projektnummer 
821 

Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 
Planeringsavdelningen MEX studerade under 2020 möjligheten att upprätta en ny detaljplan för området och landade i inriktningen att i första hand söka att genomföra befintlig 
detaljplan i delar under förutsättning att en dagvattenlösning kan ordnas. 
 
Med stöd i den VA utrednings som tagits fram vill avdelningen äska medel för att genomföra dagvattenanläggning samt lokalgator. Därutöver äskas medel för masshantering och 
iordningsställande av kvartersmark. 
 anledning av dagvattensituationen för området. VA-utredning kommer genomföras under hösten 2020 
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Ekonomi 
Kostnader:  
Ny vändplan på Filgatan: 275 000 kr 
Ny beläggning på Filgatan:75 000 kr 
Gatubelysning på Filgatan: 50 000 kr 
Övrigt/oförutsett: 200 000 kr 
Ombyggnad vändplats Skruvgatan: 50 000 kr 
Anläggande dagvattendamm 1 600 000 kr 
Totalt: 2 250 000 kr 
 
Intäkter 
Kvartersmark: 4 843 600 (24 218 kvm á 200 kr) 
Resultat: 2 593 600 kr 
 
Tidplan  
Röjning kvartersmark: vårvintern 2022 
Projektering anläggningsarbeten dagvattendamm: våren 2022 
Anläggningsarbeten Filgatan: hösten 2022 

Mål med projektet 
Förenkla fastighetsbildning samt möjliggöra försäljning av ca 35 000 kvm verksamhetsmark 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 19 39   

Investeringsutgifter 227 300 2 000  

Valleberga 2:139 

Projektnummer 
803 

Vad ska projektet leda till? 
Övrigt 
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Bakgrund 
Projektet syftar till att utreda förutsättningarna för och upprätta en ny detaljplan för bostäder på fastigheten som ägs av kommunen mot bakgrunden att det finns ett uttalat behov 
av att ta fram säljbara tomter för enbostadshus i Ekeby. 
Valleberga 2:139 har studerats översiktligt och MEX föreslår att projektet kan gå vidare till projektering och genomförande när ett tillräckligt antal har anmält sig till kommunens 
nya tomtkö.  En inledande bedömning visar på möjligheten att tillskapa 10 tomter för enbostadshus på kommunens mark. För att genomföra projektet kommer en ändring av 
detaljplanen att krävas samt utbyggnad v kommunal gata inom området 
 
Ekonomi 
Förvaltningen har tagit fram en översiktlig bedömning av kostnader för att bygga ut kommunal gata och teknik på ca 3000 tkr. Av beslutade utredning/projekteringsmedel för 
2021 om 300 tkr är prognosen att 200 tkr av dessa bör föras över till 2022 

Mål med projektet 
Framtagande av tomter för enbostadshus till kommunens tomtkö och bostadsförsörjning i Ekeby 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 53 53   

Investeringsutgifter 300 3 200   

Vattentornet - gruppboende 

Vad ska projektet leda till? 
Jämlikhet i olikhet 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 
Planeringsavdelningen driver ett planarbete på Bjuv 4:4 som innehåller byggrätt för 6 platser LSS. Planen är överklagad och process med ev överprövning i nästa instans väntas 
ta resterande 2021 för att  det först därefter står klart om delar av planarbetet måst göras om.  
 
För att inte stå utan alternativ för gruppboendet vill planeringsavdelningen pröva en placering mellan Bovlinghallen och vattentornet och se om denna kan bli lämplig för bostads-
ändamål. Avståndet till dagverksamheten är i princip detsamma.  
 
ekonomi. 
Planarbete ca 600 tkr inkl. tekniska utredningar kring ledningsflyttar 
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Mål med projektet 
Byggrätter för bostäder och gruppboende 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader     

Investeringsutgifter  600   

Verksamhetsmark Bjuvstorp industriområde 

Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 
Kommunen fastställde 2018 en ny detaljplan för Bjuvstorp industriområde. Planen förutsätter en omfattande gatuanläggning, ny utfart mot LV 107 (med tillhörande förhandling 
med (TRV), har en omfattande dagvattenlösning samt kostsam masshantering. 
 
För att genomföra hela eller delar av området som verksamhetsmark krävs en fördjupad planering av projektet samt kostnader. Avdelningen för även diskussioner med olika 
intressenter om möjligheten att flytta vissa verksamheter till området som kräver ändringar i gatustrukturen. 
 
ekonomi: 
Utredningsmedel medel för omgestaltning och projektering: 300tkr 
Kostnader för ändring i detaljplan: 300 tkr 

Mål med projektet 
Tillskapa ytor för verksamheter 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader     

Investeringsutgifter  600   
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Visma Window 

Projektnummer 
176 

Vad ska projektet leda till? 
Övrigt 

Bakgrund 
Investeringen är att införa Visma Window till Personec P (lönesystem) och till ekonomisystemet från Visma. Visma Windows är ett system för att förenkla inloggningen för 
användarna i systemet genom att Single Sign On införs vilket innebär att användarna har samma inloggningsuppgifter som till sin dator. Likaså blir löne- och ekonomisystem 
samlade under ett och samma gränssnitt och ger information til cheferna inom dessa områden. Likaså ger det anställda i kommunen information direkt om exempelvis frånvaro. 
 
Uppdatering inför tilläggsbudgetering 2018: 
Det har pågått ett projekt att införa Visma Window för Personec P (lönesystemet i kommunen) samt för ekonomisystemen. Båda dessa system levereras av Visma till kommunen. 
Visma Window innebär ett gemensamt gränssnitt för inloggning för dessa systemen vilket underlättar för medarbetare och chefer i kommunen och att det samtidigt är kopplat till 
den datoridentitet som varje användare har, så kallat AD-konto. Detta för att underlätta så att en användare inte behöver hålla reda på ytterligare ett användarnamn och lösenord, 
samt att det finns möjlighet att gå mellan de olika systemen utan att behöva logga in flera gånger. Likaså går inloggningsgränssnittet att skräddarsy med information till olika 
mottagare beroende på roll i kommunen. 
Visma Window har installerats för ekonomisystemen och är kopplat till AD-kontot. Likaså är Visma Windows installerat för Personec P men är inte kopplat till AD-kontot. Vid 
installationen upptäcktes det av leverantören att Personec P inte följde de standard för hur AD-konton byggs upp varav projektet stoppades. Kommunen har försökt få leverantö-
ren att fullfölja installationen men det har dragit ut på tiden för Visma att återkoppla och i dagens läge (2018-02-19) så arbetar leverantören med att presentera en lösning hur 
installationen av Visma Window ska kunna slutföras. 
Därmed är installationen av Visma Window inte gjord och det pågår en dialog mellan kommunen och leverantören avseende vad som avtalats. Därav så är det slutgiltiga kostna-
den inte klarlagd och de resterande avsatta medlen, 172 000 kr, för Visma Window behöver därmed överföras till 2018. 

Mål med projektet 
Avsikten med investeringen är att underlätta för chefer och medarbetare att kunna använda systemen genom enklare inloggning genom att ha ett användarnamn och lösenord. 
Minska kostnaderna för tid som läggs ner på att återställa lösenord. Samt ge chef och medarbetare snabbare aktuell information om saker som berör anställning, medarbetare och 
ekonomi. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Kostnaderna för att medarbetare i Bjuvs kommun ska hålla reda på ytterligare inloggning gör att det blir tidsbesparing vid användandet av systemet. Enklare och därmed enklare 
att använda systemen samt mindre tid för support för bortglömda användaruppgifter. 
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Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 35    

Investeringsutgifter 172    

Väg 110 Kungsgårdsvägen (Trafikverket åtgärd 3) 

Projektnummer 
Nytt 

Vad ska projektet leda till? 
Övrigt 

Bakgrund 
Kommunen har tecknat avtal om medfinansiering av åtgärder för förbättrad trafiksäkerhet vid fyra infartsvägar utmed LV 110.  
Åtgärden vid infarten till Kungsgårdvägen i Billesholm innebär att en cirkulationsplats byggs.  
 
Utfifrån ansvarsfördelningen i avtalet står Trafikverket för 100% av investeringskostnaden/byggnationen av åtgärden medan kommunen betalar 50% av utrednings- och projekte-
ringskostnad. 
 
Prognos för utbetalningar till Trafikverket för projektering 2019 uppgår till ca 820 tkr 

Mål med projektet 
Ökad trafiksäkerhet 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader     

Investeringsutgifter     
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Årlig investering miljöförbättrande åtgärder - ISO 14001 

Projektnummer 
148 

Vad ska projektet leda till? 
Nästa generation i fokus 

Bakgrund 
Vi har i visionen slagit fast att vi vill vara ett föredöme inom hållbar utveckling och för att uppnå detta krävs i flera fall investeringar. Investeringsmedlen kommer att gå till att 
stötta investeringar i kommunens verksamheter som minskar miljöpåverkan. Det kan handla om exempelvis vågar och tavlor för att mäta matsvinn i köken, avfallsmöbler i våra 
fastigheter, för att genomföra evenemang med miljötema riktat mot allmännheten, inköp av elcyklar mm 

Mål med projektet 
Bjuvs kommun är ett föredöme i arbetet för en hållbar utveckling och har klimatneutrala verksamheter. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 43 59   

Investeringsutgifter 100 100 100  

Utskottet för arbete och tillväxt 

Investeringsbudget 
Vad ska projektet leda till? Nr Investeringsprojekt Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Effektivisering/ekonomi 510 IT-tekniska utrustning Almlidens konfe-
rensrum 23    

SUMMA   23    
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Bilagor investeringsplan 
Inventarier - Bjuvs Lärcenter - Futurum 

Projektnummer 
135 

Vad ska projektet leda till? 
Jämlikhet i olikhet 

Bakgrund 
Tekniska förvaltningen har ansvaret för ombyggnad av Gamla Brogårdaskolan till ett nytt Lärcenter. Enligt projektplan ska ombyggnaden vara klar för inflyttning höstterminen 
2020. 

Mål med projektet 
Komplettera befintliga inventarier från Futurum för ett komplett Lärcenter. Ett Lärcenter som innehåller flera verksamheter med syftet att stödja Bjuvs kommunsinvånare med 
vuxenutbildningar och arbetsmarknadsinsatser i kommunal regi. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 137 135   

Investeringsutgifter     

IT-tekniska utrustning Almlidens konferensrum 

Projektnummer 
510 

Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 

Bakgrund 
Konferensrummen på Almliden, S8 och Blosset behöver uppgraderas för funktionalitet i samband med nämndsmöten och andra bokade möten. 



Investeringsbudget 2022–2024 

 

45 

Mål med projektet 
Högre utnyttjandegrad 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 34 33   

Investeringsutgifter 23    

Barn- och utbildningsnämnden 

Investeringsbudget 
Vad ska projektet leda till? Nr Investeringsprojekt Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Jämlikhet i olikhet 
Nästa generation i fokus 413 BUN -elevdatorer och dylikt. 3 900 3 900 3 900 3 500 

Nästa generation i fokus 414 Inventarier Ekeby förskola 1 100 1 100   

Nästa generation i fokus 415 Inventarier till ny förskola på Brogårda 
området 177    

Kraft i nyskapande 410 Investering BUN övergrip. 1 500 1 500 1 500 1 500 

SUMMA   6 677 6 500 5 400 5 000 

Bilagor investeringsplan 
BUN -elevdatorer och dylikt. 

Projektnummer 
413 

Vad ska projektet leda till? 
Jämlikhet i olikhet 
Nästa generation i fokus 
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Bakgrund 
Digitalisering av skolan enligt beskrivning i beslutad IKT-strategi. Bjuvs kommun har beslutat att digitalisera verksamheten i förskola och skola. Projektet innebär en uppbygg-
nad under en tre år för att sedan gå över till att ersätta det som förbrukats. Hållbarheten för digital utrustning beräknas till i snitt tre år vilket innebär att beståndet behöver bytas ut 
med en tredjedel varje år. 

Mål med projektet 
Projektet är i första hand ett pedagogiskt projekt som syftar till högre måluppfyllelse och arbetssätt som ligger i linje med dagens samhälle. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 2 713 3 857   

Investeringsutgifter 3 900 3 900 3 900 3 500 

Inventarier till ny förskola på Brogårda området 

Projektnummer 
415 

Vad ska projektet leda till? 
Nästa generation i fokus 

Bakgrund 
Förskoleutredningen visar på behov av ny förskola. Beroende på vilka beslut som fattas kommer det att krävas inventarier till ny förskola. Beloppet uträknat enligt schablon. 

Mål med projektet 
Möta behovet av förskoleplatser. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Kunna erbjuda förskoleplatser. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 233 248   

Investeringsutgifter 177    
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Investering BUN övergrip. 

Projektnummer 
410 

Vad ska projektet leda till? 
Kraft i nyskapande 

Bakgrund 
Ny- och ersättningsinvesteringar för standardförbättring och/eller utbyte av inventarier i BUNs verksamheter som exempelvis möbler, slöjdsalsinventarier, redskap till idrottsun-
dervisning, lekredskap ute på skolgård, förvaring av material mm. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 355 523   

Investeringsutgifter 1 500 1 500 1 500 1 500 

Vård- och omsorgsnämnden 

Investeringsbudget 
Vad ska projektet leda till? Nr Investeringsprojekt Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Jämlikhet i olikhet 644 
2 Gruppboende inom LSS för vuxna. 5 
+ 6 lgh. Utredning/Projektering 2018-
2020. Inventarier 2021- 

650    

Övrigt 605 Inventarier Vård och Omsorg, utbyte av 
larm 2022 1 200 1 600 1 200 1 200 

Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 645 Äldreomsorg, Särskilda boenden, Inom-

hus- och utomhusmiljö 500 500 500 500 

SUMMA   2 350 2 100 1 700 1 700 
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Bilagor investeringsplan 
2 Gruppboende inom LSS för vuxna. 5 + 6 lgh. Utredning/Projektering 2018-2020. Inventarier 2021- 

Projektnummer 
644 

Vad ska projektet leda till? 
Jämlikhet i olikhet 

Bakgrund 
Under 2021 kommer det nya gruppboendet i Billesholm stå klart för inflyttning. I väntan på att boendet som projekteras i Bjuv står klart kommer kontraktet på Västergatan för-
längas och en del av verksamheten fortsätter bedrivas där. 

Mål med projektet 
Att skapa trivsamma och ändamålsenliga gruppboenden för vuxna inom LSS. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 61 79   

Investeringsutgifter 650    

Inventarier Vård och Omsorg, utbyte av larm 2022 

Projektnummer 
605 

Vad ska projektet leda till? 
Övrigt 

Bakgrund 
Diverse investeringsbehov för att förbättra såväl arbetsmiljö som inomhusmiljö. Under 2022 kommer de digitala låsen som används i ordinärt boende bytas ut. 
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Mål med projektet 
Att underhålla och förbättra arbetsmiljön för att ha ändamålsenliga arbetsplatser och att bibehålla och utveckla kvaliteten i våra olika verksamheter. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 286 420   

Investeringsutgifter 1 200 1 600 1 200 1 200 

Äldreomsorg, Särskilda boenden, Inomhus- och utomhusmiljö 

Projektnummer 
645 

Vad ska projektet leda till? 
Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 

Bakgrund 
Det finns ett behov av att kontinuerligt förbättra och anpassa miljön på särskilda boende för att hålla en god standard för såväl boende som personal. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 143 198   

Investeringsutgifter 500 500 500 500 

Kultur- och fritidsnämnden 

Investeringsbudget 
Vad ska projektet leda till? Nr Investeringsprojekt Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 

430 Investering KOF övergrip. 750 750 750 750 
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Vad ska projektet leda till? Nr Investeringsprojekt Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 
Puls i tryggheten 
Övrigt 

Nästa generation i fokus 433 Kulturskolans lokaler 150 150   

Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 
Övrigt 

438 Multianläggningar i hela Bjuvs kommun 600    

Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 

434 Nytt Bibliotek Bjuv 900    

Kraft i nyskapande 444 Toalett Gruvmuseet 250    

Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 

 Trygg fritid Bjuv   900  

Nästa generation i fokus  Trygg fritid i Billesholm  900   

Puls i tryggheten 436 Trygg fritid i Ekeby 1 200    

Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 

437 Utreda förutsättningar för ny sporthall i 
Bjuv 250    

Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 439 Utredning fritidsgård i Billesholm 250 4 000   

SUMMA   4 350 5 800 1 650 750 

Bilagor investeringsplan 
Belysning av fotbollsplan vid Ekeby skola 

Projektnummer 
445 

Vad ska projektet leda till? 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 
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Bakgrund 
Ingen fotbollsplan med naturgräs har belysning i Bjuvs kommun. Förvaltning ställer sig mycket positiv till att någon av gräsplanerna utrustas med belysning. Förvaltningen 
föreslår att en utredning görs på vilken av naturgräsplanerna i kommunen som bäst lämpar sig för spel tidig vår och sen höst. 

Mål med projektet 
Att kunna erbjuda spel på naturgräs under tidig vår och sen höst. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Belysning för spel och träning på naturgräs. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 81 80   

Investeringsutgifter     

Investering KOF övergrip. 

Projektnummer 
430 

Vad ska projektet leda till? 
Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 
Övrigt 

Bakgrund 
I Bjuvs kommun finns det många aktiva och ideellt arbetande föreningar som bidrar till möjligheter vad gäller val av fritidssysselsättningar. I de dialoger som kultur- och fritids-
förvaltningen haft med föreningarna över tid har ett övergripande behov återkommande uttryckts, nämligen möjligheten att kunna få ekonomisk stöttning till mindre förbättringar 
av lokaler eller utrymmen som föreningens verksamhet håller till i och som kommunen äger och förvaltar. Investeringsutrymmet ligger sedan tidigare år till 750 tkr/år. En given 
förutsättning för den här typen av ekonomisk stöttning är att det finns en skriftlig överenskommelse mellan aktuell förening och kultur- och fritidsförvaltningen innan något 
arbete sätts igång eller utförs. 



Investeringsbudget 2022–2024 

 

52 

Mål med projektet 
Kultur- och fritidsförvaltningen vill prioritera ett utökat utrymme för att över tid höja statusen på befintliga idrotts- och kulturanläggningar. Det är led i att stärka varumärket 
Bjuv, då våra publika anläggningar är det de flesta som besöker kommunen möter. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Förbättrade förutsättningar för meningsfulla fritids- och kulturupplevelser för alla invånare i Bjuvs kommun. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 209 292   

Investeringsutgifter 750 750 750 750 

Kulturskolans lokaler 

Projektnummer 
433 

Vad ska projektet leda till? 
Nästa generation i fokus 

Bakgrund 
2015 invigdes dåvarande musikskolans lokaler. En viss anpassning av lokalerna behövs göras för att möta kulturskolans utökade behov. 

Mål med projektet 
Anpassade lokaler för kulturskolans verksamhet. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader     

Investeringsutgifter 150 150   
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Ljud och bild upptagning Gruvmuseet 

Projektnummer 
446 

Vad ska projektet leda till? 
Nästa generation i fokus 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader     

Investeringsutgifter 40    

Multianläggningar i hela Bjuvs kommun 

Projektnummer 
438 

Vad ska projektet leda till? 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 
Övrigt 

Bakgrund 
Att skapa mötesplatser som leder till aktivitet och hälsosammare livsmönster. Under åren har multianläggningar byggts vid samtliga skolor, som används både under skoltid och 
på fritiiden. Under 2020-2021 påbörjar vi arbetet med att utveckla inriktningen  på investeringen med fokus på rekreationsområden samt flickors möjligheter till aktivitet och 
hälsosamma levnadsvanor. Det arbetet påbörjas under hösten 2020 och fortsätter under 2021. 

Mål med projektet 
Förbättrad folkhälsa och fler möjligheter till spontan aktivitet och rörelse. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Folkhälsa och meningsfull fritid. 
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Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 701 778   

Investeringsutgifter 600    

Ommålning och bänkbyte i Brogårdaskolans idrottshall 

Projektnummer 
441 

Vad ska projektet leda till? 
Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 

Bakgrund 
Nu när nya Brogårdaskolan är invigd och matsalen byggts om och till återstår en uppdatering av idrottshallen för att skapa ett riktigt fint intryck av helheten. Golvet i hallen 
byttes sommaren 2018 och kan med ljusa väggar skapa en bättre upplysning av idrottshallen. Något som alla elever och föreningsverksamheten är betjänta av. 

Mål med projektet 
Skapa en bra helhet för Brogårdaskolan och föreningslivet som nyttjar idrottshallen. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Bättre upplysning samt en förbättring av publikytorna i Brogårdaskolans idrottshall. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 27 27   

Investeringsutgifter     
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Tillbyggnad av tillagningskök i Bowlinghallen 

Projektnummer 
442 

Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 
Under flera år har kultur- och fritidsförvaltningen fört en dialog med BBF om hur verksamheten i bowlinghallen ska kunna utvecklas i syfte att öka intäkterna för föreningen. 
Spelade serier i bowlinghallen, försäljnings- och sponsorintäkter behöver öka. För att lyckas med det behöver föreningen ett tillagningskök som möjliggör ett annat utbud av mat 
och dryck, som i sin tur kan skapa förutsättningar för helt annat innehåll i verksamheten. 

Mål med projektet 
Att skapas bättre förutsättningar för intäktsmöjligheter för BBF. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Att BBF över tid kan bära verksamheten i bowlinghallen på egen hand. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 171 169   

Investeringsutgifter     

Toalett Gruvmuseet 

Projektnummer 
444 

Vad ska projektet leda till? 
Kraft i nyskapande 
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Bakgrund 
Länge har guiderna på Gruvmuseet efterfrågat en fast toalett inne på museet. Hittills har tillfälliga toaletter placerats utanför museet under sommarhalvåret. 

Mål med projektet 
Tillgång till toalett hela året på Gruvmuseet. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Högre tillgänglighet och möjlighet till toalett över hela året. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 29 29   

Investeringsutgifter 250    

Trygg fritid Bjuv 

Vad ska projektet leda till? 
Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader     

Investeringsutgifter   900  

Trygg fritid i Billesholm 

Vad ska projektet leda till? 
Nästa generation i fokus 
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Bakgrund 
Utifrån strategin och planen för delaktighet bland ungdomar, som togs fram 2021, fortsätter ar-betet med att utveckla Trygg fritid, denna gång i Billesholm.  
Planen används för att, i dialog med Billesholms invånare, utveckla den fysiska fritidsmiljön i Billesholm. Trygghetsaspekter ska vara en del av projektet. 
Projektet ska genomföras av samtliga enheter på kultur- och fritidsförvaltningen och därför vara ett samarbete mellan bibliotek, fritidsgårdar, föreningar och kulturskola. 
Målsättningen är att projektet året efter ska genomföras i Bjuv, utifrån delaktighetsstrategin. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader     

Investeringsutgifter  900   

Upprustning sporthall Ekeby 

Projektnummer 
443 

Vad ska projektet leda till? 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 
Generellt finns det investeringsbehov i alla sporthallar i kommunen. Nu prioriteras sporthallen i Ekeby under perioden 2020-2021. 

Mål med projektet 
Mer funktionella lokaler för undervisning och föreningslivet i Ekeby. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Kvalitativa lokaler för skola och föreningsliv. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 86 114   

Investeringsutgifter     
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Utreda sim- och badanläggningar 

Projektnummer 
440 

Vad ska projektet leda till? 
Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 
Föreningar i kommunen uttrycker ett behov av en sporthall i Bjuv. Under eftermiddagar och tidiga kvällar är det svårt att få tider i de två idrottshallar som finns i Bjuv. Idrottshal-
larna lever heller inte upp till krav på planstorlek, kringytor för försäljning och förvaring, etc. Kultur- och fritidsförvaltningen vill utreda förutsättningarna för en ny sporthall som 
kompletterar de befintliga. Utredningen ska ge en detaljerad bild av hur behovet ser ut över just nu samt hur det kan förändras över tid. Utredningen ska även visa på hur före-
ningar kan bidra ekonomiskt genom exempelvis sponsorer och bidrag. I utredningen ska det även framgå vilka olika alternativa placeringar som finns samt vilka förutsättningar 
som finns på de olika platserna. De olika alternativen ska kostnadsberäknas och ges en ungefärlig tidsram. 

Mål med projektet 
En ny sporthall skulle skapa fler och bättre möjligheter för barn och unga att delta i föreningsaktiviteter på tider som passar dem. Det skulle även underlätta och ge föreningar 
större möjligheter att öka kvalitén på arrangemang som matcher, turneringar och liknande. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
En ökad aktivitetsgrad som leder till bättre folkhälsa, samt större förutsättningar för ett breddat och utvecklat föreningsliv. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader     

Investeringsutgifter     
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Tekniska nämnden 

Investeringsbudget 
Vad ska projektet leda till? Nr Investeringsprojekt Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 160 Belysning g/c-vägar 1 500 1 500 1 500 1 500 

Puls i tryggheten 144 Belysning GC-tunnlar 278 200 200  

Effektivisering/ekonomi 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

140 Billesholms station - reinvestering ge-
nomfartsväg, Storgatan 2 525 2 500   

Effektivisering/ekonomi 
Puls i tryggheten 228 Brandposter - Reinvesteringar enl avtal 

med NSVA 978 517 0  

Effektivisering/ekonomi 
Puls i tryggheten 229 Byte av kabelskåp 652 350 0  

Puls i tryggheten  Byte dagvattenledning Gruvgatan  1 000   

Nästa generation i fokus 122 Ekeby skola 5 169 1 000 45 500  

Nästa generation i fokus 156 Förnyelse av gamla lekplatser 3 543 4 500 2 200 2 200 

Effektivisering/ekonomi 
Puls i tryggheten 162 Förnyelse gatubelysning Ljungsgård 

(1600m) 588 0 0  

Puls i tryggheten 167 Förnyelse gatubelysning trästolpar och 
föråldrade Stålstolpar 2 500 2 500 2 500 2 500 

Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 166 GC-väg Billesholm - Ekeby 100 5 000 5 000  

Jämlikhet i olikhet 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

174 
GC-vägar Orkestergatorna - Asfaltering 
av enstaka grusgång samt belysning på 
GC-vägarna i området. 

500 500   

Nästa generation i fokus  Gräsklippare  1 000 1 000  

Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 168 Gunnarstorp 1:267 700 700   

Puls i tryggheten 175 Gunnarstorpsvägen - Hastighetsdäm-
pande åtgärder 380    

Effektivisering/ekonomi 
Jämlikhet i olikhet 

186 Industrigatan - Ringgatan, Bjuv 1 000 1 500   
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Vad ska projektet leda till? Nr Investeringsprojekt Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

Övrigt 216 Investeringar för VA- översvämning efter 
sommaren 2016 1 727 2 500 2 500 2 500 

Nästa generation i fokus 170 IT-infrastruktur i kommunens fastigheter 1 500 2 000 2 000  

Jämlikhet i olikhet 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

123 Jens Bille skolan entrén vid badet 2 828    

Puls i tryggheten 188 Kristinetorpsvägen - Hastighetsdäm-
pande åtgärder 50    

Jämlikhet i olikhet 201 Kyrkskolan - LSS daglig verksamhet - Äs-
kats av VoO 0    

Effektivisering/ekonomi  Köksutrustning/utensilier, nya förskolan 
på Lärkgatan i Ekeby     

Effektivisering/ekonomi 
Puls i tryggheten  Liten sopmaskin  1 400   

Jämlikhet i olikhet 125 LSS-boende fristående, Bjuv 4:4 16 837    

Puls i tryggheten 189 LSS-boende IT och lås 400    

Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 171 Ny busshållplats på Norra storgatan 500    

Nästa generation i fokus 121 Ny fsk Lärkgatan 6 - 8 avd. 32 144 17 856   

Effektivisering/ekonomi  Ny traktor mindre modell  1 000   

Nästa generation i fokus 224 Nya Brogårda förskola 311    

Effektivisering/ekonomi 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

193 Re-investering i befintlig asfaltbeläggning 
enligt RoSy 9 500 15 000 15 000 15 000 

Puls i tryggheten 173 Staket över stödmur Norra Storgatan 54 50 50   

Puls i tryggheten 149 Storgatan Bjuv - upprustning 1 000 18 000 25 900 5 000 

Effektivisering/ekonomi 191 Tillagningskök inventarier 500 500 500  

Puls i tryggheten 155 Trygghet, säkerhet samt myndighetskrav 1 000 1 000 1 000  

Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

227 Upprustning Ekeby centralt 1 471 1 270 1 500  
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Vad ska projektet leda till? Nr Investeringsprojekt Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Nästa generation i fokus 187 Upprustning Frisbeegolf Gunnarstorpsvä-
gen 150    

Nästa generation i fokus 152 Utbyggnad av ladd infrastruktur för fossil-
fria fordon i kommunen 200 200 200  

Effektivisering/ekonomi 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 

226 Utbyggnad Ekeby skola - P-yta + Körytor 500 0   

Nästa generation i fokus 225 Utemiljö Bofinken 179    

Puls i tryggheten 167 Utredning rondell Norra Storgatan/Norra 
vägen 100 2 000   

Jämlikhet i olikhet 
Puls i tryggheten  Utsmyckning av rondell Storgatan  1 500   

Kraft i nyskapande 204 Verkstadsgatan 1, Samlokalisering och 
samordningsvinst 1 500 2 500   

Övrigt 185 Årlig investering - Maskiner - lokalvård 140 350 100 100 

Nästa generation i fokus 200 Årlig Investering energieffektivisering 5 000 7 000 7 000 5 000 

Effektivisering/ekonomi 
Puls i tryggheten 158 Årlig investering Fastighetsinvesteringar 

(generella/underhållsplan) 15 000 25 000 25 000 25 000 

Övrigt 198 Årlig investering -Maskiner o fordon 
gata/park 1 700 1 700 1 000 1 000 

Puls i tryggheten 194 Årlig investering -Trafiksäkerhetsåtgärder 1 500 1 000 500 500 

Nästa generation i fokus 154 Årlig investering utemiljö Fastighet 3 500 4 000 4 500 1 500 

Effektivisering/ekonomi  Årlig investering. Köksinvesteringar, fast 
utrustning och maskiner  1 000 1 000 1 000 

Jämlikhet i olikhet 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

231 Årliga investeringar i den offentliga miljön 
(gata/park) 800 1 300 800 800 

SUMMA   120 500 130 893 146 400 63 600 
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Bilagor investeringsplan 
Belysning g/c-vägar 

Projektnummer 
160 

Vad ska projektet leda till? 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 
Om g/c-vägar saknar belysning kan de upplevas som otrygga under vinterhalvåret och därför inte nyttjas i samma utsträckning. Det kan även inträffa överfall och olyckor i mörka 
passager. Skolbarn ska känna sig trygga när de går till och från skolan. 

Mål med projektet 
Öka tryggheten. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Leveransmål: ny belysning på g/c-vägar 
 
Effektmål: upplysta g/c-vägar som ger ökat nyttjande 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader     

Investeringsutgifter 1 500 1 500 1 500 1 500 

Belysning GC-tunnlar 

Projektnummer 
144 
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Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 
För att öka tryggheten bör belysningen alla GC-tunnlar i kommunen ses över och bytas till vandalskyddade armaturer som ger högre belysningsstyrka än idag samt bättre komfort 
genom lägre bländning och bättre färgåtergivning = LED. 

Mål med projektet 
Öka tryggheten i GC-tunnlar. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 32 38   

Investeringsutgifter 278 200 200  

Bevattning och dränering på kommunens fotbollsplaner. 

Projektnummer 
211 

Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 
För att förbättra fotbolls och idrottsplanerna i kommunen är det ett behov att förse de med automatisk bevattning samt förbättra dränering. Norrlyckan N Vram åtgärdat 2018. IP 
Billesholm pågår 2019. Återstår Hedvalla Bjuv 2020. 

Mål med projektet 
Förbättra standarden på fotbollsplaner 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Förbättra standarden på fotbollsplanerna. 
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Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 97 96   

Investeringsutgifter     

Billesholms station - reinvestering genomfartsväg, Storgatan 

Projektnummer 
140 

Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 
Projekt Billesholm station skall stå klart slutet av 2021. För att skapa en helhet, bör även genomfartsgatan (Storgatan) justeras i sträckning, hastighetsdämpande åtgärder, ny topp 
och kantsten. 

Mål med projektet 
Skapa en helhet ihop med projekt Billesholms station. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Skapa helhetsintryck och trivsel med driftsbesparing. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 70 138   

Investeringsutgifter 2 525 2 500   
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Brandposter - Reinvesteringar enl avtal med NSVA 

Projektnummer 
228 

Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 
Överenskommelse har upprättats mot bakgrund av att det inte har funnits en samsyn mellan Kommuner och NSVA och att det har funnits skillnader mellan kommunerna för hur 
Brandvatten hanteras. I flertal av kommuner anslutna till NSVA har det inte heller funnits en ekonomisk reglering och/eller avtal mellan den som ska underhålla och sköta brand-
posterna (NSVA) och huvudmannen (kommunen). 
Avtalet reglerar både drift och reinvesteringsbehov. 
Kommunen förbundit sig att investera 517tkr/år kommande fem år för att bibehålla tillgången på brandsläckningsvatten enligt de behov som räddningstjänsten har. Beloppen är 
beräknade i en utredning som NSVA gjort med stöd av Tyrens. 

Mål med projektet 
Vidhålla ett fungerande brandvattensystem. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Vidhålla ett fungerande brandvattensystem. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader 52 52   

Investeringens kapitalkostnader 89 147   

Investeringsutgifter 978 517 0  

Byte av kabelskåp 

Projektnummer 
229 
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Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 
22 stycken kabelskåp för gatubelysning är i akut behov av att bytas ut under en 2 års period samt demontering av icke fungerande kabel-tv-skåp som inte är i bruk längre, ägare 
okänd. 
Projektet prioriteras ur elsäkerhetssynpunkt. 

Mål med projektet 
Återställa el-säkerhet och minska fel/driftskostnader. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Återställa el-säkerhet och minska fel/driftskostnader. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 86 114   

Investeringsutgifter 652 350 0  

Byte dagvattenledning Gruvgatan 

Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 
Känt problem sen tidigare, Rötter i ledning 

Mål med projektet 
Puls i tryggheten 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Säkrare drift och vattenavledning för att förhindra översvämmning 
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Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader     

Investeringsutgifter  1 000   

Ekeby skola 

Projektnummer 
122 

Vad ska projektet leda till? 
Nästa generation i fokus 

Bakgrund 
Ekeby skola ny skola och åtgärder efter skolutredningen och planprogram ( 2015) 
 
Skolans behov behöver utredas närmare för att uppnå en långsiktighet, trygghet och arbetsro för skolans elever. Men även uppnå en god arbetsmiljö för skolans pedagoger. 
 
Förslaget är att ta fram underlag gällande plats/lokalisering, skisser samt ritningsunderlag, projekthandlingar samt kalkyl för att möta behovet.  
Projekteringstid och planjustering 2020 
 
Verksamheten har behov av anpassade lokaler, man ser ett behov av 10-12 klassrum, grupprum samt administrations lokaler. 
Detta för att skapa bra förutsättningar för pedagogiskt lärande och mål-uppfyllelse. 
Detta hanteras i dag genom tillfälliga moduler som används som klassrum med begränsade bygglov  
Enligt befolkningstillväxten kommer inte behovet att försvinna de närmsta 10 åren utan under enstaka år kommer vissa årskullar att eventuellt behöva bli 3-paralleliga dvs utökas. 
 
 
Tidplan: 
Utredning 2020. 
Ev. byggnation 2021–2022 
MEX kostnader är exkluderade. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Lösa platsbristen på skola och förskola samt att skapa en tryggare och effektivare skolmiljö 
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Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader  2 567   

Investeringsutgifter 5 169 1 000 45 500  

Förnyelse av gamla lekplatser 

Projektnummer 
156 

Vad ska projektet leda till? 
Nästa generation i fokus 

Bakgrund 
Flera lekplatser närmar sig sitt livslängdsslut och behöver bytas ut i sin helhet. En lekplatsplan har skapats för att upprusta lekplatserna mot nya krav, rekommenderade avstånd 
mellan lekplatserna och vilka åtgärder som är nödvändiga. Tot: 11 mkr vilket kan fördelas över 5 år vilket ger 2,2 mkr per år. 

Mål med projektet 
Förnya Lekplatserna 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 381 836   

Investeringsutgifter 3 543 4 500 2 200 2 200 

Förnyelse gatubelysning Ljungsgård (1600m) 

Projektnummer 
162 

Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 
Puls i tryggheten 
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Bakgrund 
Ljungsgårdsvägen har kvar kreosotbehandlade trästolpar för gatubelysningen samt kraftkabel som är i mycket dåligt skick med frekventa, svårhittade fel (och klagomål) som 
konsekvens. Behov att byta ut alla 45 stycken trästolpar mot stål samt markförlägga kraftkabel från dagens luftledning. 

Mål med projektet 
Modernisera och säkra driften av gatubelysningen. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Ekonomisk besparing på längre sikt och säkerställa trafiksäkerhet och trygghet. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 58 57   

Investeringsutgifter 588 0 0  

Förnyelse gatubelysning trästolpar och föråldrade Stålstolpar 

Projektnummer 
167 

Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 
Gatubelysning med föråldrade trästolpar behöver bytas ut till stålstolpar. Gäller gatorna Lillemarksvägen, Östergatan. Detta är bara exempel på en del gator. Fler gator och vägar 
finns. Även vägar med föråldrade stålstolpar ingår i detta  Västergatan och "Gudagatorna". 

Mål med projektet 
Öka tryggheten och säkerheten inom gatubelysning 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Leveransmål: Gatubelysning med stålstolpar 
Effektmål: Driftssäker belysning med reducerad risk för avbrott 
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Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader     

Investeringsutgifter 2 500 2 500 2 500 2 500 

Förråd till förskolor 

Projektnummer 
124 

Vad ska projektet leda till? 
Nästa generation i fokus 

Bakgrund 
I stort sätt alla förråd på förskolorna lider av eftersatt underhåll med följd av att de flesta inte går att renovera utan mest kostnadseffektivt är att sätta upp nya. För att underlätta 
för framtiden så kommer ett standardförråd att placeras ut på varje förskola som ingår i hyran. Önskas ytterligare förråd så får detta tas som en investering för verksamheten eller 
läggas som ett tillägg på hyran. Se projekt 158 där det ingår nu. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Verksamheterna skall ha ett fungerande förråd för leksaker mm på sina gårdar. Förråden skall vara standardiserade, lätt underhåll. Dessutom skall förråden vara flyttbara om 
behov förändras 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 81 96   

Investeringsutgifter 0    

GC-väg Billesholm - Ekeby 

Projektnummer 
166 
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Vad ska projektet leda till? 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 

Bakgrund 
Efter diskussioner med MEX, är en cykelväg som binder ihop Ekeby/Billesholm/Bjuv det mest akuta GC-projektet just nu. Förr eller senare bör projektet genomföras. En 
kvadratmeterbedömning om 200kr/m² ger investeringsbehovet 4,3 mnkr för en grusad GC-väg exkl. belysning. 
 
Tidigare äskande för belysning i separat projekt: belysning 50 tkr (2020) och 1 500 tkr (2021). 

Mål med projektet 
Öka cykeltransporter och tillgänglighet/kommunikation mellan Ekeby och Billesholm/Bjuv. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Ökad kommunikation, folkhälsa och transportmöjligheter 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 14 22   

Investeringsutgifter 100 5 000 5 000  

GC-vägar Orkestergatorna - Asfaltering av enstaka grusgång samt belysning på GC-vägarna i området. 

Projektnummer 
174 

Vad ska projektet leda till? 
Jämlikhet i olikhet 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 
Önskemål och behov finns att koppla ihop Orkestergatorna med  belysta GC-vägar. 
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Mål med projektet 
Öka trygghet, tillgänglighet och framkomlighet 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Ökad kommunikation och trygghet. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 27 27   

Investeringsutgifter 500 500   

Gräsklippare 

Vad ska projektet leda till? 
Nästa generation i fokus 

Bakgrund 
Bef 2 Toro gräsklippare börjar bli till åren. Behövs ersättas med likvärdiga. 3 st gräsklippare finns i dagsläget . 1 st Ramzones behålls. 1 st Toro bytes år 1 och året därpå byts den 
andra Toro´n 

Mål med projektet 
Uppdaterad maskinpark för att minska underhåll och säkra driften. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Uppdaterad maskinpark 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader     

Investeringsutgifter  1 000 1 000  
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Gunnarstorpsvägen - Hastighetsdämpande åtgärder 

Projektnummer 
175 

Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 
Hastighetsdämpande åtgärder på Gunnarstrpsvägen efterfrågas både av invånare och polisen. Hastighetsmätningar och genomförda trafikkontroller pekar entydigt på att hastig-
hetsgränsen 50km/h genomgående inte respekteras. Hastighetsdämpande åtgärder måste anläggas för att komma till rätta med problemet. 
Investering 1,7 mnkr för chikaner ersätts med 100tkr för enklare vägribbor. 

Mål med projektet 
Ökad trafiksäkerhet och trygghet. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Ökad trafiksäkerhet. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 4 4   

Investeringsutgifter 380    

Industrigatan - Ringgatan, Bjuv 

Projektnummer 
186 

Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 
Jämlikhet i olikhet 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 
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Bakgrund 
Gatan har behövt renoveras sedan länge, men i samband med bygget av LSS-huset har gatan skadats/slitets extra mycket. Fiberåterställning har planerats, men bättre vore att 
renovera hela gatan istället för nya lapplagningar i lapptäcket. Dessutom har Bjuvsbostäder inkommit med ritningar och önskemål om en förändring av befintliga parkeringar och 
GC-ytornas sträckning/bredder. Investeringen är estimerad. 

Mål med projektet 
Reinvestera och modernisera Industrigatan i Bjuv med målet att skapa fler parkeringsplaster och trevligare miljö. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Minska driftskostnader, öka tillgänglighet och öka trivsel. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 41 54   

Investeringsutgifter 1 000 1 500   

Investeringar för VA- översvämning efter sommaren 2016 

Projektnummer 
216 

Vad ska projektet leda till? 
Övrigt 

Bakgrund 
Den 15 juni 2016 kom ett kraftigt regn över Bjuv. Det blev stora översvämningar och cirka 340 fastigheter drabbades. Under 2016-2017 har utredningar gjorts för att se vilka 
åtgärder som behövs för att minimera att detta händer igen. Inför budget 2018 är inte åtgärderna prioriterade men vi vet att flera åtgärder behöver görs och att dessa är kost-
samma. Åtgärder som bör göras görs i samverkan med NSVA för att ge bästa effekt för framtiden.  
Förslag är att avsätta 1 000 tkr årligen för investeringar som ska minska risken för framtida investeringar. Om dessa medel är tillräckliga är svårt att veta då de åtgärder som finns 
inom ramen för utredningen inte anger någon kostnad.  
Under sommaren 2017 så har det återigen regnat mycket och flera fastigheter i Bjuvs kommun har återigen drabbats av skador pga. det kraftiga regnet.  
 
ÄSKANDE - Förslag: 
2019: Från planerade 1000 till 4600 
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2020: Från planerade 1000 till 2500 
(enl dagvattenplanen krävs crika 6100 fram till 2022 + de årliga 1000 för mindre projekt). 
 
Markprover 2019 har visat att vissa massor måste skickas på deponi (MKM) med fördyring som följd mot dagvattenplanens budget. 

Mål med projektet 
Minimera översvämningar i framtiden 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Minimera översvämningar i framtiden. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 290 332   

Investeringsutgifter 1 727 2 500 2 500 2 500 

IT-infrastruktur i kommunens fastigheter 

Projektnummer 
170 

Vad ska projektet leda till? 
Nästa generation i fokus 

Bakgrund 
Utbyte av 72 AP och 27 swichar i snitt per år av befintligt samt utbyggnad och kablage av ytterligare infrastruktur i kommunens fastigheter för att möta digitala behovet i kom-
munen. 

Mål med projektet 
Möta digitala behovet i kommunen. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader     
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Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Investeringsutgifter 1 500 2 000 2 000  

Jens Bille skolan entrén vid badet 

Projektnummer 
123 

Vad ska projektet leda till? 
Jämlikhet i olikhet 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 
2019 renoveras stora parkeringen vid badet. Kvarstår dock fastighetsytan från busstaketet till entrén. I och med nybygget av omklädningsrum blir färdigt bör denna delen av 
skolgården/entrén anpassas till parkeringen. Detta innebär ny asfalt, sittgrupper/samlingsplats för att skapa samlingsytor för såväl badbesökare, personer på skolan samt föräldrar 
med barn på motorikbanan eller på simskola.Projektet är framflyttat till 2020 för att omklädningsrummen skall bli färdiga innan utemiljön åtgärdas. Åtgärderna avser utemiljön 
såsom sittytor på innergård, asfalt och plattläggning på baksidan samt huvudentré söder. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Skapa en inbjudande entré som är tillgänglighetsanpassad samt möjliggör sittmöjlighet till alla som skall till skolan eller badet. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 325 386   

Investeringsutgifter 2 828    

Kristinetorpsvägen - Hastighetsdämpande åtgärder 

Projektnummer 
188 

Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 
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Bakgrund 
Hastighetsdämpande åtgärder på Kristinetorpsvägen efterfrågas både av invånare (45 stycken namnunderskrifter). Hastighetsmätningar och genomförda trafikkontroller pekar 
entydigt på att hastighetsgränsen 50km/h genomgående inte respekteras. Hastighetsdämpande åtgärder måste anläggas för att komma till rätta med problemet. De nya utfarterna 
2020 från Bjuv mot 110:an förändrar dock körbeteendet och kan påverka trafiken positivt på Kristinetorpsvägen. 
 
Ingår i projekt 194, Årlig investering - Trafiksäkerhetsåtgärder 

Mål med projektet 
Ökad trafiksäkerhet och trygghet. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Ökad trafiksäkerhet och trygghet. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 4 4   

Investeringsutgifter 50    

Kyrkskolan -LSS-verksamhet och konferenslokal 

Projektnummer 
201 

Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 
Behovet att förse den dagliga verksamheten med ändamålsenliga lokaler är mycket stort. Kyrkskolan skulle passa mycket bra för detta och är en förutsättning för att det önskade 
tvätteriet kan bli verklighet. Lagom stora lokaler och bra placerat. En del av byggnaden planeras för konferenslokal med plats för mer än 40 personer som kan användas/bokas av 
samtliga förvaltningar. Inventarier och utrustning för konferenslokalen ingår INTE i föreslaget budgetbelopp. 

Mål med projektet 
Skapa en meningsfull, aktiv och trygg vardag för många deltagare i den dagliga verksamheten. Minska bristen på konferenslokaler. 
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Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 390    

Investeringsutgifter -342    

Köket matsal Brogårdaskolan 

Projektnummer 
192 

Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 928    

Investeringsutgifter     

Köksutrustning/utensilier, nya förskolan på Lärkgatan i Ekeby 

Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 

Bakgrund 
En ny större förskola håller på att byggas i Ekeby med ett större tillagningskök som behöver utensilier/köksutrustning. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Utrustad förskola för att upprätthålla livsmedelssäkerhet, beredning, tillagning samt servering av mat och måltider samt för att arbetsmiljö för barn och personal.. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader     

Investeringsutgifter     
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Liten sopmaskin 

Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 
Mindre sopmaskin behövs för att komma till på trottoarer och g/c-vägar. 

Mål med projektet 
Slippa blåsa och handsopa. Renare gator och G/c-vägar året om. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Renare miljö renare samhälle 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader     

Investeringsutgifter  1 400   

LSS-boende fristående, Bjuv 4:4 

Projektnummer 
125 

Vad ska projektet leda till? 
Jämlikhet i olikhet 

Bakgrund 
För att säkerställa behovet av LSS-lägenheter så har VoO och Fastighetsavdelningen tittat på olika alternativ och hittat Framtidens LSS boende i ett 1 plan med 6 platser. 
 
 
Total budget 18 mnkr 
Uppskattat utfall 2019 1 mnkr 
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Kvarvarande 17 mnkr 2020 
 
Text från T1 2019 
Krav från verksamheten finns framme, men det kvarstår utredning ang placering av boendet. Prognosen bygger på förseningen och avvikelsen önskas ombudgeteras till 2021 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Tryggt, säkert och funktionellt boende för både personal och de boende 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 861    

Investeringsutgifter 16 837    

LSS-boende IT och lås 

Projektnummer 
189 

Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 
Investeringen handlar om kostnader för IT och lås i samband med blockförhyrning av LSS-boende i Billesholm. Investeringen ligger i hyresberäkningen till VoO. 
 
Justerad tidplan, samma budget som tidigare beslutad ram 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 85 84   

Investeringsutgifter 400    
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Lärcenter (fd Futurum) 

Projektnummer 
197 

Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 

Bakgrund 
Nuvarande lokaler för Futurums verksamhet är inte ändamålsenliga. Arbetsmiljön och säkerheten är inte tillfredställande för den verksamhet som bedrivs idag. G:a Brogårdasko-
lan töms i januari 2019 och lokalerna kan anpassas och förädlas till ändamålsenliga kommunala lokaler för bland annat undervisning och vägledningsinsatser för vuxna.  
Den stora utmaningen vår verksamhet står inför är att fylla gapet mellan arbetsmarknadsbehovet och kompetensen hos dem som kommit de senaste åren. Det är viktigt att de 
kommer i arbete, dels för att inte belasta kommunens ekonomi och dels för att de representerar den arbetskraftsreserv som behövs framöver för att säkerställa vår välfärd och 
samhällets ansvar för omsorg, skola och andra viktiga samhällsfunktioner. 
Utmaningen för de som arbetar med människor i vår organisation ligger i att motivera människor till lusten att utvecklas. En ytterligare utmaning är att locka till oss andra verk-
samheter som kan komplettera kommunens verksamheter. t.ex. Arbetsförmedlingen. 
 
Lokalerna 
Futurums nuvarande lokaler inryms i ett före detta bostadshus som har tre våningar och tre trappuppgångar vilket gör lokalerna svårtillgängliga och osäkra. Personalens fysiska 
arbetsmiljö är sedan många år ett problem.  
Den fysiska arbetsmiljön har flera brister. Ventilationen är otillräcklig och flera värmeväxlare har köpts in och placerats utanför byggnaden. Detta leder dessvärre till vibrationer 
och påfrestande buller i undervisningslokalerna. Värmesystemet är underdimensionerat och räcker inte till för att värma upp lokalerna till dräglig miljö under vinterhalvåret. 
Byggnadens struktur med tre ingångar på baksidan, en på framsidan och tre våningar gör lokalerna svåröverskådliga.   
Kontraktet upphör 2020 och förutsättningarna för att anpassa de lokalerna är små mot bakgrund av de beskrivna volymökningarna, samordningsbehoven mellan arbetsmarknad 
och utbildning samt metodiken runt vuxnas lärande.  
Förutsättningarna för nuvarande Brogårdaskolan att anpassas till flexibla lokaler för vuxna är därför gynnsamma.  
Lokalerna som redan är avsedda för undervisning och endast med relativt små förändringar kan tas i bruk för vuxna och vuxenpedagogik. Personalrum, toaletter, IT-utrymmen, 
etc. behöver dock ges en ny finish. Genom att dra nytta av atriumgårdarna som yta för cafeteria och studielandskap skapas ett helt nytt utnyttjande av huskroppen som därmed 
kan användas många år framöver för kommunens verksamheter. Husets många ingångar kan snabbt ställas om för annan verksamhet om behov finns. I nuläget kommer däremot 
endast en entré byggas och resterande användas som utrymningsvägar.  
I lokalerna kommer även AME, Arbetsförmedlingen och Finsamverksamheten Vuxsam kunna inrymmas 

Mål med projektet 
Effektivisering av verksamheterna 
Att anpassa lokalerna till ett Lärcentrum för vuxna skulle enligt utredningen kräva en investering på 27 mnkr. En avskrivning på 25 år skulle innebära ökade kapitalkostnader på 
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cirka 1,5 mnkr/år. Brogårdaskolans hyra för BUN är idag totalt 3,3 mnkr exkl. matsal och idrottshall, vilket inte kommer utnyttjas av Futurum.  
Preliminär ny hyreskostnad beräknas bli 3,3 + 1,5 = 4,8 mnkr. Futurum betalar idag 3,1 mnkr/år och övriga verksamheter interna såväl som externa kan då växlas ut för en kost-
nad på 2500 kr/kvm.  Vilket då motsvarar 1,5 mnkr/år vid utnyttjande av 600 kvm.   
Det innebär att en ombyggnad inte skulle behöva kosta verksamheterna mycket mer än idag. Allt finns samlat i redan befintliga lokaler. Lokaler som är så flexibla att de snabbt 
kan iordningställas för andra verksamheters framtida behov. 
 
Skälen  
Skälen till ett investeringsanslag för en verksamhetsanpassning av Brogårdaskolan till ett modernt lärcentrum är; 
 
-Volymökningarna  
-Arbetsmiljöproblem och säkerhet 
-Krav på utbildning för målgrupperna 
-Den s.k. utbildningsplikten för nyanlända 
-Behov/krav på samverkan inom Fam. Helsingborg och arbetsförmedlingen 
-Behovet av yrkesutbildningar 
-Branschutbildningar för det lokala näringslivet 
-Rättighetslagstiftning om behörighetskurser 
-En gemensam plats för de kommunala arbetsmarknadspolitiska insatserna 
-En gemensam studie och yrkesvägledning för vuxna 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Att öka tillgängligheten och möta individernas och företagens kompetensbehov förutsätter att vi är i framkant och skapar moderna aktiva mötesplatser för arbete och utbildning.  
Egenförsörjningsgraden måste öka och arbetslösheten måste sjunka. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 1 469    

Investeringsutgifter     

Ny fsk Lärkgatan 6 - 8 avd. 

Projektnummer 
121 
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Vad ska projektet leda till? 
Nästa generation i fokus 

Bakgrund 
Ekeby förskola 
Behov av ny förskola i samband av nerläggning av Valleberga förskolan, förskole utredningen samt plan-program (2015). Men även utifrån ett arbetsmiljöperspektiv  . 
Behovet av ny förskola i Ekeby är viktigt utifrån att trygga barnomsorgen i orten men även ur ett barn-perspektiv samt arbetsmiljöperspektiv är prioritering att en förskola byggs 
först i Ekeby.  
Planen från början var att ”Investera” i befintlig miljö men då detta inte är möjligt har vi hittat lämpligt område och möjligheter att planera /projektera för en hållbar utveckling av 
barnomsorgen i Ekeby över tid. (Bygger på känd befolknings statistik från BUN ) Förslaget är förankrat med skol ledning. 
Behov: 8 avd till ca 140 barn  
Kostnad förskola 50 miljoner kronor utifrån ett referens projekt, MEX kostnader är exkluderade  
Föreslagen plats : i anslutning till Lärk gatan  
Framtid : Möjlighet till eventuella utbyggnad (planarbete) 
 
Justerad tidplan för projektet, samma budgetvolym som tidigare antaget 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Lösa platsbristen på Ekebyskola och förskola 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader  2 567   

Investeringsutgifter 32 144 17 856   

Ny traktor mindre modell 

Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 

Bakgrund 
En st gammal traktor som inte används frekvent avyttras och för vinsten köps nya redskap in till Weidemann som kan göra en del av jobbet isf John Deere. 1 st John Deere trak-
tor bytas in mot ny traktor mindre modell. 



Investeringsbudget 2022–2024 

 

84 

Mål med projektet 
Effektivisering av maskinpark 3st traktorer behövs inte. 1 st traktor används inte så mycket utan andra maskiner som weidemann kan utnyttjas mer. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Effektivisering av maskinpark 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader     

Investeringsutgifter  1 000   

Nya Brogårda förskola 

Projektnummer 
224 

Vad ska projektet leda till? 
Nästa generation i fokus 

Bakgrund 
I Budgetprocessen inför 2018 beslutades att senarelägga detta projekt ett år, men är nu uppstartat med projektering. 
En ny förskola med 6 avdelningar och tillagningskök planeras att byggas och projektering pågår nu under hösten. 
Befintlig byggnad byggs om till 2 avdelningar samt tillbyggnad av 4 nya avdelningar 
Verksamheten har varit med i hittills i processen och kommer fortsätta att vara det. 
 
Uppskattad tidplan 
Projekteringsstart september  
Våren 2019, slutförande av ritningar, upphandling mm 
Hösten 2019, byggstart 
Inflyttning hösten 2020 
 
Medför att investeringsmedel 2019 delvis förs över till 2020. 
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Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 314    

Investeringsutgifter 311    

Nytt omklädningsrum Jens Billeskolan 

Projektnummer 
221 

Vad ska projektet leda till? 
Nästa generation i fokus 

Bakgrund 
Skolan är mycket trångbodd när det gäller omklädningsrum. Gymnastiksalen utnyttjas alltid av två klasser samtidigt vilket gör att omklädningsrummen inte räcker till. Önskan 
om att bygga ett nytt omklädningsrum som dockas mot gaveln på gymnastikhallen. Det nya omklädningsrummet skall nås både utifrån och inifrån. Fördelen med placeringen och 
att det går att skilja av från sko-lans verksamhet är att det är lättare att hyra ut hallen på helger och kvällar utan att skolan behöver öppnas. Minskar behovet av städning och risk 
för skadegörelse i övriga delar när externa nyttjar hallen. Underlättar även vid utomhusaktiviteter under skoltid.  
Under 2016 och 2017 har utredningar gjorts för att se om det varit möjligt att bygg om så att nya omklädningsrum kan skapas. Utredningarna har visat att i förhållande till vad det 
kostar och andra nackdelar så är detta ingen hållbar lösning. 

Mål med projektet 
Bra omklädningsrum bidrar till att profilen "Idrott och Friluftsliv". 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 215    

Investeringsutgifter     

Re-investering i befintlig asfaltbeläggning enligt RoSy 

Projektnummer 
193 
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Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 
Efter en första analys (190625) från det nya asfaltplaneringsverktyget "RoSy" (Road system), framgår att underhållsskulden är motsvarande 68 mnkr. Att maximera besparings-
potentialen kräver investering 2019/2020 på 24 mnkr. Detta är dock inte realistiskt utifrån kapital- och resursskäl. Vid en årlig investeringstakt på 9,5 mnkr, kommer man ifatt 
underhållsskulden under kommande cirka 9 år (se bilaga). Utöver dessa kostnader tillkommer sedan kostnader för åtgärder av sidoanläggningar (justering av brunnar, kantstenar, 
gångbanor etc). Detta är även exklusive drift, återställningar och nyproduktion. 

Mål med projektet 
Att komma ifatt underhållsskulden och minska underhållskostnader som i många fall är kortsiktiga nödåtgärder. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Att komma ifatt underhållsskulden och minska de långsiktiga totalkostnaderna samt öka funktion och trivsel på kommunens gator och vägar (se bilaga). 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 503 1 115   

Investeringsutgifter 9 500 15 000 15 000 15 000 

Skolutredning (lokaler)- Jens Billeskolan 

Projektnummer 
209 

Vad ska projektet leda till? 
Övrigt 

Bakgrund 
Utreda lokalbehovet för framtiden för skolan. Idag finns två paviljonger som har tillfälligt bygglov i 5 år (placerades hösten 2016). 
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Mål med projektet 
Lokalbehov samt ersättningslokaler för paviljonger. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Effektiva och bra lokaler som möter framtida behov. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader     

Investeringsutgifter     

Storgatan Bjuv - upprustning 

Projektnummer 
149 

Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 
Södra Storgatan utgör huvudgatan genom sydöstra Bjuv och längs gatan finns flertalet brister avseende bland annat beläggning och säkerhet för oskyddade trafikanter. Gatan har 
en utformning motsvarande en väg, med breda körfält som gör att den inte känns stadsmässig och inbjuder till högre hastigheter och nedprioriterar oskyddade trafikanter. 
Förstudie har tagits fram med åtgärder för att öka framkomligheten och säkerheten för oskyddade trafikanter, förbättra tillgängligheten vid busshållplatserna samt öka stadsmäss-
igheten genom förändrad gestaltning och prioritering i gaturummet. 
Åtgärdsförslagen har tagits fram tillsammans med en bedömd entreprenadkostnad uppdelad i etapper för att på så sätt kunna utgöra underlag för hur Södra Storgatan succesivt 
kan byggas om baserat på kommunens investeringsbudget. 

Mål med projektet 
Förbättra Storgatans yta inklusive kringliggande område. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Attraktiv miljö samt öka trafiksäkerheten 
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Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader  497   

Investeringsutgifter 1 000 18 000 25 900 5 000 

Tillagningskök inventarier 

Projektnummer 
191 

Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 

Bakgrund 
Behov finns av kontinuerligt utbyte av gamla, förslitna köksmaskiner och inventarier. Maskiner och utrustning måste fungera för att tillagning ska kunna ske. 

Mål med projektet 
Skapa/bibehålla effektiva tillagningskök. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 139 194   

Investeringsutgifter 500 500 500  

Tillagningskök Nya Brogårda förskola 

Projektnummer 
224 

Vad ska projektet leda till? 
Nästa generation i fokus 
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Bakgrund 
Ombyggnad av tillagningskök är beslutat sedan tidigare men omfattade inte inventarier och utrustning 

Mål med projektet 
Att utrusta köket med inventarier 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 286 282   

Investeringsutgifter     

Trafiklösning vid Brogårdaskolan 

Projektnummer 
210 

Vad ska projektet leda till? 
Övrigt 

Bakgrund 
Ny Brogårdaskolan beslutades av KF under våren 2017. Ny skola förläggs norr om befintliga Brogårdaskolan och den befintliga skolans lokaler utreds att användas till vuxenut-
bildning.Brogårdaskolans verksamhet ska utökas från dagens 370 elever till 450. Dessutom diskuteras att Stjärnans förskola ska utökas från 3 till 6 avdelningar och flyttas längre 
söderut i området. Idag upplever skolan att det finns ett problem med hämtning/lämning vid befintlig Brogårdaskolan. 
 
Samhällsbyggnadförvaltningen gav Tyréns i uppdrag att ta fram en trafikutredning för de nya verksamheterna. Utredningen visar att det finns behov av att trygga hämtning och 
lämning av barnen till skolan, utökning av parkeringsplatser men också att förändra miljön så att gång- och cykeltrafikanter får företräde framför bilen.  
 
 
Trafiklösningen är delat i två etapper. Första etapen bör stå klar våren 2019 då ny skola är klar. Etapp tvås utformning och behov är avhäng på beslut om vuxenutbildning och ny 
förskola beviljas. 

Mål med projektet 
Trygg och säker trafikmiljö kring de verksamheter som finns i området. (För- och grundskola samt vuxenutbildning) 
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Långsiktig effekt (effektmål) 
Trygg och säker trafikmiljö 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader     

Investeringsutgifter 4 000    

Upprustning Ekeby centralt 

Projektnummer 
227 

Vad ska projektet leda till? 
Jämlikhet i olikhet 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 146 193   

Investeringsutgifter 1 471 1 270 1 500  

Utbyggnad Ekeby skola - P-yta + Körytor 

Projektnummer 
226 

Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 
Kraft i nyskapande 
Nästa generation i fokus 
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Bakgrund 
Projekt "Utredning Ekeby skola - P-yta+Trafiksituation pågår. Dagens stora parkering måste utökas. 
Vidare planeras utbyggnad av skolans lokaler och område. Detta medför ett behov av nya körytor och ännu fler parkeringsplatser inom skolans område. Beroende på denna 
utvecklingen måste det tas höjd för även dessa behov som kan uppgå till 6mnkr. 

Mål med projektet 
Tillgänglighetsanpassa parkering och körytor till förändringarna på Ekeby skola. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Tillgänglighetsanpassa parkering och körytor till förändringarna på Ekeby skola. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader  228   

Investeringsutgifter 500 0   

Utemiljö Bofinken 

Projektnummer 
225 

Vad ska projektet leda till? 
Nästa generation i fokus 

Bakgrund 
I och med den utökade behovet av förskoleplatser så har moduler placerats på Bofinken 1. Dessa investeringspengar skall skapa en attraktiv utemiljö för barn och pedagoger. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 34    

Investeringsutgifter 179    
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Utredning Ekeby nya dagvatten 

Projektnummer 
208 

Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 
Övrigt 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 55 54   

Investeringsutgifter     

Utredning rondell Norra Storgatan/Norra vägen 

Projektnummer 
167 

Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 

Mål med projektet 
Fastställa om det finns ett behov av rondell eller annan trafiksäkerhetshöjande åtgärd 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Säkrare trafikmiljö 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader     

Investeringsutgifter 100 2 000   
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Utsmyckning av rondell Storgatan 

Vad ska projektet leda till? 
Jämlikhet i olikhet 
Puls i tryggheten 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader     

Investeringsutgifter  1 500   

Varagårdsskolan entrén 

Projektnummer 
127 

Vad ska projektet leda till? 
Nästa generation i fokus 

Bakgrund 
Entrén mot expedition, högstadiet och 5 årsverksamheten är inte funktionell eller visuellt tillta-lande. Trafik från tex sophantering och mattransporter blandas med barn och 
vuxna. Avfallscon-tainrar står fullt synligt, dåligt utformad cykelparkering och otydliga gångstråk samt misskötta växter måste åtgärdas för att få en bättre och säkrare entrén. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Trygg och säker entré som dessutom är visuellt tilltalande och skapar en välkomnande känsla. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 128    

Investeringsutgifter     
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Varagårdsskolan utemiljö högstadiet 

Projektnummer 
205 

Vad ska projektet leda till? 
Nästa generation i fokus 

Bakgrund 
Högstadiets utemiljö är oerhört sliten och skapar ingen möjlighet till relevant utomhus aktivitet. Asfalten är dålig och befintliga bänkar och vindskydd är trasiga och inte inklude-
rande. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Skapa en utemiljö som är säker, inkluderande och attraktiv för högstadieelever. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 97 96   

Investeringsutgifter     

Årlig investering - Maskiner - lokalvård  

Projektnummer 
185 

Vad ska projektet leda till? 
Övrigt 

Bakgrund 
Nyanskaffning av maskiner inom Lokalvården 

Mål med projektet 
Förbättra arbetsmiljön för lokalvårdarna 
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Långsiktig effekt (effektmål) 
Underhållet förbättras och renare lokaler. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 40 56   

Investeringsutgifter 140 350 100 100 

Årlig Investering energieffektivisering 

Projektnummer 
200 

Vad ska projektet leda till? 
Nästa generation i fokus 

Bakgrund 
Fastighetsavdelningens mål är att aktivt arbeta med energieffektivisering. För att klara detta mål krävs investeringar både i stort och i smått. Tex utbyte av energikrävande utrust-
ning så som pumpar, ventilationsanläggningar, styrsystem. Utbyggnad av solceller på kommunens fastigheter är något som avdelningen kollar på, bla på administrativa byggna-
der, idrottshallar, samt Särskilda boende.  
 
För att uppnå kommunens miljömål, förbättra arbetsmiljö samt uppnå god ekonomisk hushållning kravs en utökad investeringsbudget. 

Mål med projektet 
Uppnå energieffektiva lokaler i kommunens fastighetsbestånd. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Sänka energianvändning och kostnad i kommunens lokaler, förbättra arbetsmiljö och inomhusklimat. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 517 706   

Investeringsutgifter 5 000 7 000 7 000 5 000 
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Årlig investering Fastighetsinvesteringar (generella/underhållsplan) 

Projektnummer 
158 

Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 
Underhållet av kommunens fastigheter har under flera år varit bristande. Underhållet av kommunens lokaler kräver en utökade resurser utöver nuvarande investeringsnivå. I 
första hand föreligger stora utmaningar att täta skalskydd så som tak, fönster och fasader. Utöver det föreligger stora uppfräschningsbehov i kommunens skolor, förskolor samt 
boende. 

Mål med projektet 
Ändamålsenliga lokaler 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Utveckling av kommunens lokaler och säkerställa funktion och inneklimat 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 1 114 1 734   

Investeringsutgifter 15 000 25 000 25 000 25 000 

Årlig investering -Maskiner o fordon gata/park 

Projektnummer 
198 

Vad ska projektet leda till? 
Övrigt 
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Bakgrund 
Utbyte av äldre maskiner o fordon samt investering i nya moderna maskiner. 
 
2021: inkluderar traktor 1 mkr till fastighetsavdelningen. 

Mål med projektet 
Hålla oss ajour med en bra och tillförlitlig maskinpark 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Sänka underhållskostnaderna 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 203 281   

Investeringsutgifter 1 700 1 700 1 000 1 000 

Årlig investering -Trafiksäkerhetsåtgärder 

Projektnummer 
194 

Vad ska projektet leda till? 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 
Åtgärder i trafikmiljön; hastighetsdämpande åtgärder, åtgärder för att styra bort oskyddade trafikanter från gator och vägar, öka tillgängligheten i gatumiljön. 
 
2021: Inkl. Lågfartsområde Mejerigatan ca 600 tkr. (offert 2016) 

Mål med projektet 
Öka tryggheten, säkerheten och tillgängligheten för Bjuvs kommuns invånare och besökare. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Trafiksäkerhet 
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Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 77 112   

Investeringsutgifter 1 500 1 000 500 500 

Årlig investering utemiljö Fastighet 

Projektnummer 
154 

Vad ska projektet leda till? 
Nästa generation i fokus 

Bakgrund 
Under flera år har det funnits tre projekt för utemiljö projekt nummer 139,187,132. Pengarna har används till upprustning av utemiljö på skola och förskola enligt tidigare äs-
kande. För att underlätta önskas dessa tre projekt slås samman till ett projekt. Det kvarstår stort underhållsbehov och utbytesbehov på lekutrustningar på skolor och förskolor. 
Under 2020 ligger det i plan att ersätta grusytor på skeneholm med gräs samt kontinuerligt byta lekutrustning. 
 
Utökning av medel för att lyfta utemiljön kring Varagårdsskolan, då framförallt innergården är väldigt sliten. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Skapa säkra och stimulerade lekmiljöer på skolor och förskolor 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 144 191   

Investeringsutgifter 3 500 4 000 4 500 1 500 

Årlig investering. Köksinvesteringar, fast utrustning och maskiner 

Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 
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Mål med projektet 
Upprätthålla god standar i kommunens tillagningskök, serveringskök mm 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader     

Investeringsutgifter  1 000 1 000 1 000 

Årliga investeringar i den offentliga miljön (gata/park) 

Projektnummer 
231 

Vad ska projektet leda till? 
Jämlikhet i olikhet 
Nästa generation i fokus 
Puls i tryggheten 

Bakgrund 
Det behövs årligen investeras på i den offentliga miljön. Det är planteringar som behöver utvecklas och byggas om,  träd som behöver ersättas och nya planteras. 

Mål med projektet 
Att utveckla kommunen offentlig miljö samt reinvesteringar av lektrustning och träd. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Utveckla den offentliga miljön i kommunen. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 93 136   

Investeringsutgifter 800 1 300 800 800 
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Byggnadsnämnden 

Investeringsbudget 
Vad ska projektet leda till? Nr Investeringsprojekt Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Effektivisering/ekonomi 146 Digitalisering av bygglovshandlingar 106 1 000   

SUMMA   106 1 000   

Bilagor investeringsplan 
Digitalisering av bygglovshandlingar 

Projektnummer 
146 

Vad ska projektet leda till? 
Effektivisering/ekonomi 

Bakgrund 
Vi vill skapa ett digitalt ritningsarkiv för våra bygglovshandlingar och ritningar som finns på mikrofilm. 
 
Vi har ett närarkiv där pågående ärenden förvaras i form av ärendemappar och ett slutarkiv nere i källaren där avslutade ärenden finns på motsvarande sätt. Våra nyare bygglovsä-
renden finns digitalt i vårt verksamhetssystem Vision. Dock finns inte alla ärendemappar inskannande. Då ärendena växer blir det också ont om plats i de båda arkiven. Arkivet i 
källaren är dessutom direkt olämpligt att förvara handlingar i då det går en vattenledning genom rummet och det varit översvämmat tidigare. Förstörda handlingar i slutarkivet 
kan inte ersättas då de inte är sparade digitalt. Byggnadsförvaltningen har under senhösten 2020 gjort en undersökning av ungefärlig kostnad för att skanna in alla pappershand-
lingar i arkivet och har därefter justerat äskandet så att det bättre stämmer överens med faktisk kostnad. 
 
Tidigare hade vi också många mikrofilmskort där det fanns ritningar. Vi kunde inte läsa av dessa då vi saknar en mikrofilmskanner. När kunden begärde ut ritningarna behövde 
vi skicka det till ett annat företag (Arkitektkopia) som skannade in de ritningar vi begärde och skickade det till oss. Detta skapade väntetid för kunden och gav oss ökad administ-
ration. Denna hantering innebar att mycket tid lades ner på att skicka iväg handlingarna och dessutom kostade det oss pengar att få mikrofilmer inskannade. Dessa mikrofilmer 
skannades in under 2019 som en del av detta projekt med att digitalisera bygglovshandlingarna. 
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Många kommuner har redan digitaliserat sina bygglovshandlingar och skapat ett digitalt ritningsarkiv som är tillgängligt för alla. 

Mål med projektet 
Målet är att bli helt digitala på lång sikt och är ett led i kommunens arbete mot ett e-arkiv. 

Långsiktig effekt (effektmål) 
Mindre administration, vi slipper ägna tid åt att skicka mikrofilmskort 
till annat företag. Det blir effektivare handläggning och bättre service också till kund eftersom vi då kan hämta informationen direkt. 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 106 105   

Investeringsutgifter 106 1 000   

VA-verksamhet (NSVA) 

Investeringsbudget 
Vad ska projektet leda till? Nr Investeringsprojekt Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Nästa generation i fokus 265 NSVA Landsbygdsinvesteringar, ej tax-
edrivand 5 400 3 600 400 400 

Övrigt 266 Ny investeringar NSVA 3 750 17 620 7 325 2 160 

Övrigt 266 Reinvesteringar NSVA 27 342 29 730 34 021 33 455 

SUMMA   36 492 50 950 41 746 36 015 

Bilagor investeringsplan 
NSVA Landsbygdsinvesteringar, ej taxedrivand 

Projektnummer 
265 
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Vad ska projektet leda till? 
Nästa generation i fokus 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader     

Investeringsutgifter 5 400 3 600 400 400 

Ny investeringar NSVA 

Projektnummer 
266 

Vad ska projektet leda till? 
Övrigt 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 837 923   

Investeringsutgifter 3 750 17 620 7 325 2 160 

Reinvesteringar NSVA 

Projektnummer 
266 

Vad ska projektet leda till? 
Övrigt 

Aktivitetskostnader Budget 2021 Prel budget 2022 Prel plan 2023 Prel plan 2024 

Driftskostnader     

Investeringens kapitalkostnader 2 789 4 183   

Investeringsutgifter 27 342 29 730 34 021 33 455 
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Bjuvs kommun 2022–2024 

 

2021 blev precis ett år som präglats mycket av pandemin 2020. Nu ser vi hur Sverige och värl-

den så sakta kommer i gång igen Hur 2022 kommer att utvecklas är svårt att sia om.  

Förhoppningsvis kommer de restriktioner som pandemin gav upphov till att avvecklas utan att 

nya behöver införas. Detta kräver att en hög vaccinationsgrad uppnås, något som gäller inte 

minst i Bjuvs kommun, med sin för dagen låga siffra för vaccinerade. Kommunens ekonomi 

2021 blev hygglig tack vare stora statsbidrag för att kompensera pandemikostnaderna. Vi kan 

inte räkna med några fortsatta extra bidrag från staten.  

 Vi ser en prognos för skatteutfallet för 2022 bättre än väntat. Den expansion av investeringar 

och arbetstillfällen, som vi dag ser på Foodhills-området, men även på andra håll, kommer till-

sammans med möjligheter till boende på olika ställen inom kommunen att öka kommunens 

ekonomiska bärkraft i framtiden. För att förverkliga detta måste kommunen investera i service 

som förskolor skolor infrastruktur med mera. Billigast och för kommunen fördelaktigast är att i 

så hög grad som möjligt göra detta i egen regi.  Kapitalet för att göra detta, måste förutom den 

del som kommunen själv kan finansiera, lånas upp, för Bjuvs kommuns del främst via Kommu-

ninvest. Den dyrare lösning på kapitalbehov som indexreglerade långtidshyror och extern utfö-

rare och ägare innebär, måste undvikas så långt som möjligt. Vid ett val av detta förfarande 

äger man inte heller någonting vid hyrestidens utgång.  

Kommunens läge med närhet till Helsingborg, Pågatåg med start i Billesholm december 2021 

med halvtimmes trafik kommer ytterligare att ge oss möjligheter att utvecklas. Även övriga reg-

ionen ger oss goda förutsättningar att bli ännu fler boende och företag i vår kommun. I vår bud-

get menar vi att vi ger möjligheter för detta. I det arbetet ingår många olika saker, stort som 

smått, och här har vi bara utrymme att nämna några av dem. 

Arbetet med att förverkliga vårt nya bostadsområde på Selleberga pågår förfullt. I investerings-

budgeten har vi avsatt medel för att påbörja byggstart av etapp 1 med infrastruktur för exem-

pelvis vatten och vägar under 2022. Området ger oss förutsättningar att välkomna flera tusen 

nya personer till vår kommun under de kommande årtiondena. 

Vi vill förverkliga ett trygghetsboende centralt i Bjuv, planer finns sedan tidigare framtagna av 

vårt bostadsbolag, AB Bjuvsbostäder. 

Vår gemensamma framtid påverkas av att utbildningen av barnen fungerar. Här är tidiga insat-

ser oerhört viktiga. Barnens utbildning och skolor är en stor del av vår budget. Här vill vi göra 

stora förstärkningar då utbildning och trygghet är nyckeln till framtiden. Skolbyggnader är även 

viktiga för utbildningen och här har vi i investeringsbudgeten lagt insatser på Ekeby skola, nya 

förskolor i Billesholm och Bjuv under planperioden. 

I kommunen pågår ett stort projekt kring den centrala tomten Medborgaren 1 Diskussioner om 
hur tomten kan användas på bästa sätt pågår. I budgeten har vi avsatt medel för att kunna för-
verkliga en byggnad där vi bland annat kan erbjuda ett bredare kulturutbud, en ny mötesplats 
och bättre arbetsmiljö för våra medarbetare. I dagsläget har vi budgeterat för en byggnad i 
egen regi men beroende på utvecklingen kan även extern byggherre bli intressant. Med denna 
nya byggnad och allt den kommer att innehålla utvecklar vi Bjuvs kommun. 

När det gäller företagandets förutsättningar i vår kommun så kommer vi att satsa vidare och 
hjälpa till att bli en ännu bättre kommun när det gäller livsmedelsproduktion och allt annat som 
tillhör denna sektor. Samverkan mellan kommuner och andra aktörer i samhället är oerhört vik-
tigt. Exempel på detta kan vara Miljöförbundet, NSVA, XXXX. Vi kan nu se hur Findus gamla 
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område nu Foodhills AB, har utvecklats sedan nedläggningen. Idag finns många fler arbetstill-
fällen på anläggningen än vid nedläggningen, uppemot 1000 arbetsplatser. Vi ser hur olika fö-
retag vill satsa på livsmedelsproduktion i vårt område för 100 tals miljoner och med det många 
nya arbetstillfällen. 

Vi är övertygade att Bjuvs kommun med alla kvalitéer som finns både kan vara en attraktiv bo-
endekommun och en kommun i framkant av svensk livsmedelstillverkning. För att ytterligare 
understryka hur viktig livsmedelsproduktionen är för Bjuvs kommun, vill vi öka andelen in-
hemskt producerade livsmedel, som kommunen köper in från dagens 48 procent till två tredje-
delar (67 %) på fyra års sikt. 

I vårt förslag till driftsbudget för 2022 tillför vi över 42,2 miljoner (till 963 miljoner).  Större delen 
av ökningen läggs på skola, vård och omsorg. 

 

När det gäller investeringssidan nämns här det stora och viktiga punkterna för 2022 och de 
kommande åren: 

Billesholms fritidsgård 4,2 miljoner 

Stadsutveckling Selleberga 27,1 miljoner, (26,5 miljoner 2023 - 2024) 

Ekeby skola 5,2 miljoner, (51,5 miljoner 2023 - 2024) 

Lärkgatans förskola, Ekeby 23 miljoner 

Förskola-tillagningskök-hemtjänst lokaler, Ekhaga, Billesholm 500tkr (65 miljoner 2023 - 2024) 

Förskola Selleberga området 500tkr (60 miljoner 2024) 

Utreda förutsättningar för en ny idrottshall, 250tkr (40 mkr 2023) 

Storgatan Bjuv 18 miljoner, (27 miljoner 2023 - 2024) 

Bibliotek Bjuv 5 miljoner, (95 miljoner 2023 - 2024) 

Fastighetsinvesteringar 20 miljoner, (40 miljoner 2022 - 2023) 

Asfaltering 12 miljoner, (24 miljoner 2023 - 2024) 

Årlig energieffektivisering 5 miljoner, (10 miljoner 2023 - 2024) 

Nytt LSS boende 2 miljoner (23 miljoner 2023) 

IT infrastruktur kommunala fastigheter 3 miljoner (6 miljoner 2023 – 2024) 

Gång och cykelväg Ekeby-Billesholm 100tkr (4,5 miljoner 2023) 

 

 

 

Samverkan för Bjuvs kommun 

 Socialdemokraterna     Centerpartiet 

   Kristdemokraterna       Liberalerna 
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VISIONEN OCH HUR VI STYR MOT DEN 

”Om du inte vet vart du ska, spelar det ingen roll vilken väg du tar” 

Citatet kommer från historien om Alice i Un-
derlandet, men samma sak gäller för en 
kommuns utveckling. Vi vet att de vägval vi 
gör formar kommunens framtid. 

I november 2016 tog kommunfullmäktige 
beslut om kommunens nya vision. Kommu-
nens nya vision beskriver både i vilken rikt-
ning vi vill sträva och ett sätt att hela tiden 

vara. Vår vision ska fungera som en kom-
pass på den utvecklingsresa kommunen 
gör. Genom visionen vet vi vart kommunen 
är på väg och kan därför ta stöd och hjälp i 
visionen i våra vägval längs resans gång. 
Arbetet med att förverkliga visionen pågår 
hela tiden, i stort och smått, och vi gör det 
tillsammans: invånare, företag, medarbe-
tare, föreningar och organisationer. 

Så arbetar Bjuvs kommun mot visionen 

Att utveckla en kommun med hjälp av en 
vision och mål handlar även om att skapa 
en process där det blir tydligt hur olika ni-
våer i verksamheten omsätter visionen för 
Bjuv och kommunens övergripande mål till 
egna mål. Därför arbetar kommunen enligt 
en målkedja där visionen i olika led bryts 
ner till mer och mer konkreta mål. 

Detta är viktigt för att alla ska kunna se sin 
del i sammanhanget och hur varje medar-

betare bidrar till att ta steg i visionens rikt-
ning. Målkedjan ska ge möjlighet att skapa 
en tydlig koppling mellan visionen, kommu-
nens mål, nämndens/styrelsens mål, verk-
samhetens mål och i slutändan även med-
arbetarens mål. Att ha en känsla av sam-
manhang är viktigt för att individer ska må 
bra och Bjuvs kommun som arbetsgivare 
vill att varje medarbetare ska se sin del i 
helheten och hur allas arbete är viktigt för 
att uppnå visionen. 

Mål använder vi helt enkelt för att tydliggöra 
vad det är för resultat vi vill uppnå i verk-
samheten. För att kunna se om vi är på rätt 
väg skapar vi sedan indikatorer och till sist 

kopplar förvaltningen på aktiviteter, det vill 
säga det som behöver göras för att nå må-
let. 
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Organisation 

I Sverige har kommunerna stor självbe-
stämmanderätt och kan därför till stor del 
organiseras på det sätt som passar de lo-
kala förutsättningarna bäst. Bjuvs kommun 
är organiserad i nämnder och förvaltningar. 

I den politiska organisationen ingår kom-
munfullmäktige, kommunstyrelse och 
nämnder. Kommunfullmäktige är kommu-
nens högsta beslutande organ och består 
av 31 ledamöter. 

Kommunfullmäktige fattar beslut i princi-
piella frågor och ärenden av större vikt. Det 
gäller till exempel budget, skattesats, olika 
styrdokument samt taxor och avgifter. Kom-
munfullmäktige bestämmer också vilka 
nämnder som ska finnas, vilka ansvarsom-
råden dessa ska ha och utser ledamöter till 

nämnderna. Kommunens förvaltning leds 
av kommunstyrelsen, som också har ett 
särskilt ansvar att hålla uppsikt över nämn-
derna och de kommunala bolagen. Under 
respektive styrelse och nämnd finns en för-
valtning med anställda som bereder ären-
den och verkställer de politiska beslut som 
fattats. 

Förvaltningscheferna leder verksamheten 
inom sin förvaltning och ansvarar för att 
styrelsens eller nämndens beslut verkställs. 
Förvaltningarna bedriver även all annan 
verksamhet som ligger inom styrelsen eller 
nämndens ansvarsområde. Inom organisat-
ionen finns också ett antal hel och delägda 
bolag. 
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KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL 

 

Visionsområde Kommunfullmäktiges mål Indikator Målvärde 

Puls i tryggheten 

Vi har en varierad, trygg och at-
traktiv boendemiljö, med god ser-
vice och lokala entreprenörer 

Befolkningsutveckling, målvärde peri-
oden (1 % per år) 

1 % 

Nöjd region index - helhet ska öka minst 55 

Nöjd region index - trygghet ska öka minst 45 

Företagsklimat enligt ÖJ (insikt) - To-
talt NKI (Nöjd kund index) ska öka 

minst 74 

Vi är en del av och bidrar till ett 
självklart regionalt sammanhang 

Nöjd region index - kommunikationer minst 63 

Vi har ett kultur- och fritidsutbud 
som utmanar 

Nöjd Regionindex - Fritidsmöjligheter 
ska öka 

minst 55 

Kraft i nyskapande 

Vi är en attraktiv arbetsgivare och 
erbjuder ett hållbart arbetsliv 

Total frisknärvaro i kommunen minst 75 % 

Total sjukfrånvaro i kommunen högst 6 % 

Hållbart medarbetarengagemang HME 
(totalt kommunen) 

minst 85 

Vi har en verksamhet med hög 
kvalitet som utvecklar, utmanar 
och skapar nytt 

Gott bemötande vid kontakt med kom-
munen, andel av maxpoäng (%) 

minst 88 % 

Kvalitetsaspekter särskilt boende 
äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng 

minst 70 % 

Andel elever som får behörighet till yr-
kesprogram på gymnasiet ska öka 

minst 85 % 

Jämlikhet i olikhet   
Vi har jämlika förutsättningar för 
alla oavsett vem du är 

Skillnaden mellan andel anställda med 
utländsk bakgrund i kommunen jmf 
med andel utländsk befolkning i kom-
munen (18–65 år). 

högst 11 pro-
centenheter 

Andelen medarbetare som upplever 
att alla på arbetsplatsen behandlas 
lika, oavsett t.ex. kön, könsöverskri-
dande identitet, ålder, etnicitet, funkt-
ionsnedsättning, sexuell läggning eller 
religion/annan trosuppfattning. 

minst 80 % 

Nästa generation i fo-
kus 

Vi har en miljömässigt hållbar 
verksamhet och det är enkelt för 
våra invånare att leva miljövänligt 

Nöjd medborgarindex - Miljöarbete minst 50 

Utsläpp av växthusgaser inom kom-
munens gränser, ton CO2-ekv/ inv. 
ska minska 

högst 5,28 ekv/ 
inv. 

Miljöbilar i kommunorganisationen, an-
del (%) 

minst 35 % 

Vi har ett samhälle där invånare 
mår bra och kan påverka sitt liv 
och sin framtid 

 

 

 

 

 

Ohälsotal, dagar ska minska högst 31 st 

Andel elever som avslutar sin gymna-
sieutbildning inom 4 år ska öka 

90 % 

Långtidsarbetslöshet 25–64 år, andel 
(%) av befolkningen 

högst 4,5 % 
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God ekonomisk hushållning 

Visionsområde 
Kommunfullmäktiges 
mål 

Indikator Målvärde 

Nästa generation i fokus 
Vi har en stabil eko-
nomi att lämna över till 
nästa generation 

Resultatet ska vara positivt och uppgå till 
minst 2,3 procent av skatter och statsbi-
drag 

minst 2,3 % 

Kommunens soliditet ska förbättras minst 5,5 % 

Investeringar i skattefinansierad verk-
samhet ska självfinansieras över tid 

100 % 

God budgetföljsamhet i samtliga nämn-
der och styrelser 

100 % 

Åtgärdsplan är upprättad vid befarad ne-
gativ avvikelse. 

100 % 

Nämnden får minst 6 rapporter om det 
verksamhetsmässiga och ekonomiska lä-
get, 2/period. 

100 % 

Plan för intern kontroll är upprättad 100 % 
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Driftbudgetanslag 2022 - 2024 (driftbudgetramar) 

Verksamhet  Budget 2021   Budget 2022  Plan 2023  Plan 2024  

tkr         

Kommunfullmäktige -          1 940     -                3 343    -            3 091     -                3 107     

Valnämnd -                31            

Kommunrevision -          1 064            

Kommunstyrelsen -      114 591     -            115 153 -        116 795 -           117 736   

varav arbete och tillväxt -        50 941     -              51 102     -          52 892     -             53 420     

Tekniska nämnden -        27 216     -              36 300     -          38 161     -             38 358     

Barn- och utbildning -      504 513     -            528 234     -        541 922     -           551 730     

Vård och omsorg -      230 483     -            239 164     -        252 664     -           256 590     

Kultur och fritid -        35 634     -              35 910     -          36 116     -             36 228     

Byggnadsnämnden -          5 234     -                5 523     -            5 679     -                5 811     

Effektiviserings uppdrag                                    1 000                   1 000                      1 000     

Moms effekt Omsorg Bjuv AB                    6 000               9 000                  9 000 

Summa skattefinansierad verksamhet: -      920 705     -            956 627     -        984 428     -           998 560     

Avgiftsfin. verksamhet      

Vatten och Avlopp  -            150     -                  2 500     -            3 500     -                1 100     

      

Summa styrelser och nämnder -      920 855     -            959 127     -        987 928     -           999 660    

Kommungemensamt      

Pensionskostnader -           9 506    -                9 015     -            8 566     -                8 201     

Intern ränta           11 872                     13 976                 15 125                    15 000     

Övrigt -           8 532     -               15 103     -          18 748     -             18 596     

Summa verksamheter -      927 021     -            969 269     -      1 000 117 -         1 011 457     

       

Finansiering       

Skatter och statsbidrag        949 505               1 000 916           1 025 736              1 059 000     

Finansiella intäkter             2 680                       2 140                   2 140                      2 140     

Finansiella kostnader -          5 500     -                6 000     -           7 500     -               9 000     

Summa skatter och finansnetto        946 685                  997 056           1 020 376               1 052 140     

       

Resultat           19 664                     27 787                 20 259                    40 683     

Varav skattefinansierad verksamhet           19 814                     30 287                 23 759                    41 783     

Varav avgiftsfinansierad verksamhet     -          150  -                  2 500     -            3 500     -                1 100     

Resultat andel av skattenetto 2,07 % 2,78 % 1,98 % 3,84 % 

Skattefinansierad andel skattenetto 2,09 % 3,03 % 2,32 % 3,95 % 

Nettokostandsförändring, totalt  4,56 % 3,18 % 1,13 % 

Förändringar i skatter och stadsbidrag  5,41 % 2,48 % 3,24 % 
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VERKSAMHET OCH EKONOMI  

Kommunfullmäktige 

 

Med anledning av Riksdags och kommunalvalet 2022 tillförs +300tkr 

Ansvarsområde 

Kommunfullmäktige ansvarar för kommunens principiella frågor och ärenden av större vikt. Det 
gäller till exempel budget, skattesats, olika styrdokument samt taxor och avgifter. Kommunfull-
mäktige beslutar också bland annat vilka nämnder som ska finnas, vilka ansvarsområden 
dessa ska ha och utser ledamöter till nämnderna. 

 

Anslag 

Tkr  
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Kommunfullmäktige  -1 940 -1 979 -2 018 -2 025 

Revisionsnämnden        -1 064 -1 034 -1 057 -1 043 

Valnämnden  -31 -330 -37 -39 

Överförmyndare  0 0 0 0 

Nettokostnad  -3 035 -3 343 -3091 -3 107 
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Kommunstyrelse 
 

Kommunstyrelsen har att leda, samordna och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 

Ett uppdrag som kräver en organisation som ska möta många behov. Man ska se till att Bjuvs 

kommun utvecklas inte bara som boendeort utan även som sysselsättnings ort. Byggande av 

ett samhälle består av många delar, allt ifrån förskola till äldrevård och allt där i mellan. Allt 

detta kräver samordning och stöd som kommunstyrelsen ska bidra med 

Den inrättade förtroendeuppdraget som 50 % kommunalråd avvecklas. -600tkr 

Controller ekonomi besätts ej. -600tkr 

Digital driftskostnad. -300tkr 

Trygghetsvärdar -1 500tkr 

Trygghetsskapande åtgärder +600tkr 

 

 

Ansvarsområde 

Leda och samordna  

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och 
ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över 
verksamhet som bedrivs i kommunala bolag och kommunalförbund. 

Operativa verksamheter 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt ansvarar för avdelningen för arbete och till-
växt. Utskottet redovisas separat. Kommunstyrelsen ansvarar för räddningstjänst genom kom-
munalförbund.  

Stödjande funktioner 

Ekonomi-, HR-, kansli-, planeringsavdelning samt avdelningen för kommunikation och service. 
Kommundirektörens stab med trygghetssamordnare och näringslivssamordnare.  

 

 

Anslag 

Tkr  
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Kommunstyrelse  -63 650 -64 051 -63 903 -64 316 
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Investeringar 

Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2022 
Plan 
2023 

 Plan 
2024 

100 Markförvärv 2000 2000 2000 

105 Markförsäljning – exploateringsområden -12000 -14000 -16000 

112 QlikView 200 200 
 

169 Stratsys 200 200 200 

801 Expl B-holmsgård 9:235 (Kungsgård) 350 6200 
 

803 Valleberga 2:139 300 3000 
 

804 Bjuv 4:4 5661 
  

805 Tibbarp 1:80 750 4500 
 

810 Ulven 2 (Trygghetsboende) 479 
  

813 Billesholms gård 9:19 4381 
  

821 Utvecklingsplan Sånnadamm 227 300 2000  
Digital dokumentsignering 100 

  

 
Möten på distans 200 200 200  
Planprogram Kungsgården Billesholm 800 

  

 
Småhustomter Valleberga 4:83 1800 

  

 
Tidiga exploateringsutredningar 1000 1000 1000  
Tjänstelegitimation och IDP (identity pro-
vider) 

200 
  

 
Utveckling av Selleberga 27132 24500 2000  
Utveckling av Selleberga etapp 2 

 
600 

 

 
Vattentornet – gruppboende 600 

  

 
Verksamhetsmark Bjuvstorp industriom-
råde 

600 
  

Summa  34 980 28 700 -8600 
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Utskottet för arbete och tillväxt 
2021 är fortsatt ett år med stora förändringar inte minst med anledning av Covid 19. Arbetslös-

heten har ökat mot höga tal och detta måste bekämpas på olika sätt. Här kommer vårt nya 

Lärcentrum att få en avgörande betydelse för utbildning och möjlighet till arbete. Vi ser även 

hur de sociala kostnaderna stiger och här har vi en utmaning att få människor självförsörjande. 

Ansvarsområde 

• Vuxenomsorg, stöd och insatser till vuxna enligt Socialtjänstlagen samt förebyggande 
insatser till framför allt missbrukare. 

• Integrationsfrågor såsom mottagande av nyanlända 

• Vuxenutbildning såsom gymnasial vuxenutbildning, grundläggande, yrkesvux och SFI 
(svenska för invandrare).  

• Särskild utbildning för vuxna 

• Arbetsmarknadsfrågor - kommunala arbetsmarknadsåtgärder 

Anslag 

Tkr  
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Arbete och tillväxt  -50 941 -51 102 -52 892 -53 420 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Ambition och inriktning för nedanstående förslag är att på ett kraftfullt och tydligt sätt markera 

att den pågående nedåtgående spiralen måste brytas. Med nedanstående förslag till ekono-

misk förstärkning vill vi bidra till att ge våra barn och ungdomar en så bra start i livet som möj-

ligt. 

Förstärkning i budget 2022 +12 000tkr 

Fältsekreterare, 4st +2 000tkr 

Skolidrottsprojekt på alla våra grundskolor +150tkr 

• Åtgärder för att behålla behöriga lärare och minska omsättningen av rektorer. En 
undersökning som gjorts visar att de skolor i Sverige som har störst problem med be-
tygsnivån, visar att omsättningen på rektorer är en betydande orsak. 

• Satsning på trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. 
• Hur bevakar och förhindrar vi social dumpning från andra kommuner? Särskild upp-

märksamhet på frågan och en åtgärdsplan för att upptäcka detta.  
• Öka närvaron ”på fältet” genom att anställa fyra (4) fältsekreterare som jobbar och vis-

tas där ungdomar finns. Fältsekreterarna ska vara socionomer och ligga under BUN:s 

förvaltning. 

• Kontinuerligt arbeta och ta fram ytterligare förslag för att höja kunskapsnivån bland 
kommunens elever. 

• Vi vill bibehålla den nuvarande förvaltningsstrukturen. 
• Om socialtjänst barn, unga och familjer behöver mer än 57 miljoner under 2022 får 

detta lösas med ett tilläggsäskande via kommunfullmäktige. Underskottet får inte be-

lasta undervisningen.  

• Byggnation av ny förskola i Billesholm möjliggör en för kommunen ny modell av verk-
samhet präglad av generationsmöten. I anslutning till det särskilda boendet Ekhaga vill 
vi bygga en förskola med tillagningskök, som är gemensamt för de båda verksamhet-
erna. Likaså byggs gemensam samlingslokal som kan nyttjas av de två verksamhet-
erna, för fysisk aktivitet, skapande och gemensamma måltider/fika när så önskas, samt 
gemensam utemiljö.  

• Öka insatserna med att fånga upp ”hemmasittare” och få dessa ungdomar/vårdnadsha-
vare mer engagerade och motiverade samt tidigt fånga upp ungdomar som av olika 
skäl hoppar av sina gymnasieprogram 

• Fånga upp barn redan i förskolan som behöver mer stöd för att lyckas och kunna ge 

stöd i tid. 

Ansvarsområde 

Barn- och utbildningsnämnden har under kommunfullmäktige det yttersta ansvaret för social-
tjänst till barn, unga och familjer samt för att utbildningen genomförs i enlighet med gällande 
bestämmelser.  

Förskolans uppdrag  
Förskolans uppdrag är att erbjuda utbildning samt att stimulera barns utveckling och lärande 
och att erbjuda en trygg omsorg.  

Skolans, förskoleklassen och fritidshemmets uppdrag 
Skolans uppdrag och syfte är att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. I 
samarbete med hemmen ska skolan främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, 
kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare och skapa en livslång 
lust att lära.  
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Förskoleklassen ska ge eleverna förutsättningar att utvecklas i riktning mot de kunskapskrav 
som senare kommer att ställas i den aktuella obligatoriska skolformen.  

Fritidshemmets syfte är att komplettera utbildningen, stimulera elevernas utveckling och lä-
rande samt erbjuda en meningsfull fritid.  

Elevhälsans uppdrag 
Elevhälsan bidrar till att skapa miljöer som främjar barn och elevers lärande, utveckling och 
hälsa och är en resurs i arbetet för en långsiktigt hälsofrämjande skolutveckling.  

Socialtjänst barn, unga, familjs uppdrag 
Verksamheten ansvarar för socialtjänst till barn, unga och familjer i kommunen, dels genom 
utredning och bedömning av biståndsbehov dels genom uppsökande verksamhet och att ge 
råd och stöd i kommunens öppna verksamheter.   

Anslag 

Tkr 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Barn- och utbildningsnämnden -504 513 -528 234 -541 922 -551 730 

 

 

 

    

Investeringar 

Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

413 BUN -elevdatorer och dylikt. 3900 3900 3500 

414 Inventarier Ekeby förskola 1100   

410 Investering BUN övergrip. 1500 1500    1500 

SUMMA   6 500 5 400 5 000 
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Vård- och omsorgsnämnden 
I kommunens vision 2030 finns ett område ”Kraft i nyskapande” där kommunfullmäktiges mål 
är ”vi är en attraktiv arbetsgivare och erbjuder ett hållbart arbetsliv”. Vård- och Omsorgsnämn-
dens mål är att ”Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare”, ett viktigt mål för att trygga kompetens-
försörjningen. 
 
Bjuvs kommun har en stor andel visstidsanställd personal jämfört med andra kommuner, något 
som visat sig var en riskfaktor under pandemin.  
Vi kommer att prioritera en satsning på att minska antalet vikarier, framför allt timvikarierna, för 
ökad trygghet för våra omsorgstagare. 
Under projektet Heltid som norm vill vi öka andelen fasta anställningar och öka sysselsätt-
ningsgraden. Alla ska ha chansen till ett bra arbetsliv och man ska kunna försörja sig på sitt 
arbete. 
 
I anslutning till Ekhaga vill vi bygga en förskola med tillagningskök och lokaler för hemtjänsten, 

som är gemensamt med äldreboendet. Likaså byggs gemensam samlingslokal som kan nytt-

jas av de två verksamheterna, för fysisk aktivitet, skapande och gemensamma måltider/fika 

när så önskas. Likaså skapas en för de två verksamheterna gemensam utemiljö. 

 

Satsningar på digital välfärdsteknik som bidrar till ökad livskvalitet för äldre personer och per-

soner med funktionsnedsättning. Tekniken ska utgå från kriterierna för God vård och omsorg – 

som innebär att den ska vara kunskapsbaserad, säker, tillgänglig, effektiv och jämlik samt utgå 

från individens behov. Digitala trygghetslarm, natt tillsyn via kamera, medicinpåminnare, GPS-

larm är några exempel. 

 
Satsning på heltid som norm +1 000tkr. 
 
Lönesatsning +1 000tkr för en riktad lönesatsning på vårdpersonalen. 
 
Minska antalet anställda per chef +1 000tkr 
 
Förebyggande och hälsofrämjande åtgärder +500tkr 
 
Digital teknik +500tkr i utbildningssatsning för vårdpersonalen i framtidens digitala teknik. 
 

 

Ansvarsområde 

Inom vård och omsorg organiseras insatser i form av särskilt boende för äldre, hemtjänst, 
hemsjukvård, rehabilitering, dagverksamhet för personer med demensdiagnos, korttidsboende, 
fixartjänst, stöd till anhöriga, hälsofrämjande och förebyggande verksamheter och aktiviteter 
samt boende med särskild service enligt LSS, daglig verksamhet, personlig assistans, korttids-
tillsyn, avlösar- och ledsagarservice. Verksamheten organiserar också kommunens socialpsy-
kiatri som ger särskilt boende, daglig sysselsättning, boendestöd och kontaktperson åt perso-
ner med allvarliga, psykiska funktionsnedsättningar. 
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Anslag 

Tkr  
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Vård- och omsorgsnämnden  -230 483 -239 164 -252 664 -256 590 

Investeringar 

Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

644 2 gruppboende inom LSS inventarier 650 
  

605 Inventarier Vård och Omsorg, utbyte av larm 2022 1600 1200 1200 

  2 250 1 200 1 200 
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Kultur- och fritidsnämnden 
En snabb teknikutveckling, förändrade värderingar och reallöneökningar har bidragit till att 
människors förväntningar generellt har ökat sedan börjat av 2000-talet. Mer individorienterade 
värderingar har också lett till ett starkare fokus på livskvalitet. När våra basbehov är tillgodo-
sedda värderar vi fritid och upplevelser högre. Efterfrågan på upplevelser och kultur fortsätter 
att öka och invånare önskar en ökad livskvalité vid sidan av sitt arbete och boende. Detta leder 
till högre krav på flexibilitet och delaktighet i kultur och fritidsverksamheter. Samtidigt har coro-
napandemin lett till att människor har varit isolerade och begränsade till en mindre social krets. 
När restriktionerna lättar och pandemin är över kommer därför efterfrågan på sociala samman-
hang och evenemang att öka, något som påverkar nämndens verksamheter de kommande 
åren. 

Enligt befolkningsprognosen kommer på 10 års sikt målgruppen 13–18-åringar att öka. Den 
åldersgrupp som tar störst del av kultur- och fritidsnämndens verksamheter. 

Med en utökning av den preliminära ramen på 2 mkr som redovisas i budgetskrivelsen kan kul-
tur- och fritidsnämnden fortsätta bedriva verksamhet utifrån sitt uppdrag. 

I november 2021 öppnar Bjuvs bibliotek i nya temporära lokaler i centrala Bjuv. De nya loka-
lerna innebär en minskad yta men också en utveckling av biblioteksverksamheten och arbets-
sättet. 

I augusti 2021 presenteras utredningen av en fritidsgård i Billesholm för kultur- och fritids-
nämnden. Utredningen visar att en form av fritidsgårdsverksamhet behövs i Billesholm och 
nämnden ställer sig positiv till detta. Resurser bestående av investeringar samt hyra för ny lo-
kal i Billesholm finns i budget. 

Ett rikt kultur- och fritidsutbud bidrar till att skapa ett attraktivt samhälle som människor vill bo 
och leva i. Samtidigt befinner sig Bjuvs kommun mitt i en levande region med ett stort utbud av 
kultur- och fritidsaktiviteter. Därför finns behov av att under de kommande åren ta ställning till 
vilket utbud som vi ska erbjuda i Bjuvs kommun och vilket utbud våra invånare istället ska 
kunna ta del av i närliggande kommuner. 

Kultur och föreningslivet är en viktig del av människans liv. Utan kultur och föreningsliv mår vi 

inte bra. Det finns många föreningar i vår kommun som varje dag kämpar för sin verksamhet. 

Vårt uppdrag är att på bästa sätt stödja och utveckla dessa verksamheter.  

Ett nytt verksamhetshus i Bjuv (M1) kommer att bli nyckeln för att skapa förutsättningar till en 
helhet som möjliggör kultur- och fritidsupplevelser som i nuläget inte är genomförbara. För detta 
krävs lokaler och faciliteter som gör det möjligt att erbjuda scenkonst och kulturarv i en rättvi-
sande miljö, anslag finns i investeringsbudgeten. 

Billesholms Folkets park får ett utökat anslag 2022 på 500tkr och samma anslag för 2023 - 2024 
till fastighetsunderhåll som kan samordnas med olika externa finansieringsmöjligheter. 

I investeringsbudgeten för 2022 0ch 2023 ger vi möjligheten att utvecklad fritiden för våra ung-
domar i våra kommundelar. 

 

Ansvarsområde 

Biblioteken  
Verksamheten vid kommunens tre bibliotek. 

Kulturarv 
Verksamheten vid kommunens Gruv- och Skolmuseum. 

Fritid 
Verksamheten på våra fritidsgårdar. 
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Kulturskolan 
Verksamheten som bedrivs av kulturskolan i hela kommunen. 

Sim- och badanläggningar 
Verksamheten vid våra två sim- och badanläggningar. 

Föreningsbidrag  
Det kommunala stöd som ges till föreningslivet. 

Lokaler och idrottsanläggningar  
Bokningar, uthyrning samt investeringar av kommunägda lokaler och idrottsanläggningar. 

Arrangemang 
Arrangemang där kultur- och fritidsnämnden är huvud- eller medarrangör. 

Lotteritillstånd  
Hantering och administration av lotteritillstånd. 

Anslag 

Tkr  
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Kultur- och fritidsnämnden  -35 634 -35 910 -36 116 -36 228 

 

 

Investeringar 

Nr Investeringsprojekt Budget 2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

430 Investering KOF övergrip. 750 750 
 

 
Utvecklad fritid i Bjuv 

 
1000 

 

 
Utvecklad fritid i Billesholm 1000 

  

 
Utvecklad fritid i Ekeby 1000 

  

 
Utsmyckning utomhus Ekeby, gåva av 
Ekebybo 

2000 -2000 
 

  4 750 -250 0 
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Tekniska nämnden 
  

Vi kommer att slå vakt om den modell som råder för Tekniska förvaltningen avseende 

gata/park, dvs att denna även fortsättningsvis skall finnas i kommunal regi.  

Förstärkning i budget för att anställa yttre personal för gata och parker. 

Angående GC väg Billesholm - Ekeby, så är det vår uppfattning att kostnaderna för asfaltering 

och belysning skall utredas.  

Infarterna till och fastigheterna i Bjuvs kommun skall vara vårdade och inbjudande. Det finns 

fastigheter som är direkta motsatsen till detta och vi vill att Tekniska nämndens och Byggnads-

nämndens förvaltningar samverkar i frågan. Dessa skall gemensamt arbeta för att se över vilka 

verktyg som finns för att möjliggöra att få rätsida på de problem som finns. 

Kontroll/uppfräschning/utbyte av gatunamnsskyltar, vägvisningsskyltar, ortsnamnsskyltar mm i 

kommunen.  

Utreda möjligheterna att skapa ytterligare fem stycken parkeringsplatser på N Storgatan i Bjuv 

utanför Apoteket och Systembolaget. Behovet finns. 

Då det gäller alternativ energi så är vi av uppfattningen att möjligheten att utvinna energi ur 

gruvvattnet i Bjuvs kommun skall utredas. Det skall undersökas om någon utbildningsinstitut-

ion, högskola eller universitet är intresserade av att ta sig an ett dylikt uppdrag.  

  

 

Ansvarsområde 

• Förvalta kommunens fastigheter, grönområden, vatten och avlopp samt gatuanlägg-
ningar avseende drift och underhållsverksamhet. 

• Verkställa av kommunfullmäktige beslutade investeringar 

• Energisparprojekt och energihushållning 

• Anslutning till kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar utanför verksam-
hetsområden 

• Vara kommunens väghållare och hantera dess trafikfrågor 

• Lokalvårdsverksamhet 

• Till nämndens ansvarsområde hör också kommunens kostverksamhet som distribuerar 
måltider åt förskolor, skolor, äldreboende och kyld mat åt personer i ordinärt boende. 

Anslag 

Tkr  
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Tekniska nämnden  -27 216 -36 300   -38 161 -38 358 
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Investeringar 

Nr Investeringsprojekt 
Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

121 Ny fsk Lärkgatan 6 - 8 avd. 23000 
  

122 Ekeby skola 5169 26500 25000 

144 Belysning GC-tunnlar 200 200 200 

149 Storgatan Bjuv - upprustning 18000 21900 5000 

152 Utbyggnad av ladd infrastruktur för fos-
silfria fordon i kommunen 

200 200 200 

154 Årlig investering utemiljö Fastighet 4000 4500 1500 

155 Trygghet, säkerhet samt myndighets-
krav 

1000 1000 1000 

156 Förnyelse av gamla lekplatser 2200 2200 2200 

158 Årlig investering Fastighetsinvesteringar 
(generella/underhållsplan) 

20000 20000 20000 

160 Belysning g/c-vägar 1500 1500 1500 

166 GC-väg Billesholm - Ekeby 100 4500 
 

170 IT-infrastruktur i kommunens fastig-
heter 

3000 3000 3000 

185 Årlig investering - Maskiner - lokalvård 140 140 140 

186 Industrigatan-Ringgatan, Bjuv 1000 500 
 

187 Upprustning Frisbeegolf Gunnarstorps-
vägen 

   

191 Tillagningskök inventarier 500 500 500 

194 Årlig investering -Trafiksäkerhetsåtgär-
der 

500 500 500 

198 Årlig investering -Maskiner o fordon 
gata/park 

700 1000 1000 

200 Årlig Investering energieffektivisering 5000 5000 5000 

216 Investeringar för VA- översvämning ef-
ter sommaren 2016 

2500 2500 2500 

228 Brandposter - Reinvesteringar enl. avtal 
med NSVA 

517 
  

229 Byte av kabelskåp 
   

645 Äldreomsorg, Särskilda boenden, Inom-
hus- och utomhusmiljö 

500 500 500 

807 Billesholm stationsområde 1000 
  

820 Cykelväg Mörarp Bjuv 5099 2000 
 

 
Billesholms station - reinvestering ge-
nomfartsväg, Storgatan 

2525 
  

 
Förnyelse gatubelysning trästolpar och 
föråldrade Stålstolpar 

2500 2500 2500 

 
Gräsklippare 1000 1000 

 

 
Liten sopmaskin 1400 

  

 
Ny traktor mindre modell 1000 

  

 
Re-investering i befintlig asfaltbelägg-
ning enligt RoSy 

12000 12000 12000 
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Nr Investeringsprojekt 
Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024  

Utreda förutsättningar för ny sporthall i 
Bjuv 

250 40000 
 

 
Utredning och genomförande fritids-
gård i Billesholm 

4250 
  

 
Årliga investeringar i den offentliga mil-
jön (gata/park) 

800 800 800 

 
Motionsslinga Selleberga-  1000 

  

 
Bibliotek med tillhörande lokaler på 
Medborgaren 1-  

5000 45000 50000 

 
Säker övergång/gång-cykelväg mellersta 
vägen 

200 1000 
 

 
Förskola/Tillagningskök/Hemtjänst loka-
ler, Billesholm-Ekhaga 

500 25000 40000 

 
Förskola Selleberga 500 

 
60000  

Utredning utbyggnad-skolutbyggnader 500 
  

 
LSS boende Bjuv 4:4 2000 23000 

 

  131 250 248 440 235 040 
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Byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden, en av de minsta nämnderna rent ekonomiskt. Men mycket viktig för sam-

hällsutvecklingen. Olika planer och utredningar ska plockas fram och beslutas om. Byggnads-

nämnden har ett uppdrag att hjälpa såväl enskilda kommuninvånare som företag i Bjuvs kom-

mun med både bygglov och tillsyn. Att möta kommuninvånaren eller företaget med en öppen 

dialog är oerhört viktigt inte minst med anledning av att det inte är många gånger i livet man tar 

denna kontakt.   

Ansvarsområde 

Planer 

Genomförande av detaljplaner, efter att ha fått uppdrag av kommunstyrelsen. Bevarandefrå-
gor, kulturminnesvård, namngivning, lägenhetsregistret och tillsyn över strandskyddet. 

Bygglov och tillsyn 

Bygglov, marklov, rivningslov och tillsyn på ovårdade tomter och byggnader enligt plan- och 
bygglagen. 

Karta och mätning 

Kommunens kart verksamhet och mätning. 

Bostadsanpassning 

Den byggnadstekniska granskningen och bedömningen avseende bostadsanpassningen. 

Anslag 

Tkr  
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Byggnadsnämnden  -5 234 -5 523 -5 679 -5 811 

 

 

Investeringar 

     

146       Digitalisering av bygglovshandlingar   1000   
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VA-verksamhet (NSVA) 
 

Investeringar 

Vad ska pro-
jektet leda 
till? 

Nr Investeringsprojekt 
Budget 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Nästa generat-
ion i fokus 

 
NSVA Landsbygdsinvesteringar, ej 
taxedrivand 

3 600 400 400 

Övrigt 266 Ny investeringar NSVA 17 620 7 325 2 160 

Övrigt 266 Reinvesteringar NSVA 29 730 34 021 33 455 

SUMMA 50 950 41 746 36 015 
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Driftsbudget 2022-fördelad per nämnd 

 

 

 

Investeringsvolym 2022 - 2024 

 

Investeringar 2022 - 231 680 

Investeringar 2023 - 325 236 

Investeringar 2024 - 268 655 

Summa 2022 - 2024 – 825 571 

-Investeringsvolymen budgeteras 2022 till 232 mnkr och under planperioden till totalt                
826 mnkr. 

Av investeringarna för 2022 avser drygt 51 mnkr VA-verksamheten och 181 mnkr skattefinan-
sierad verksamhet. Investeringar för exploateringar uppgår 2022 till cirka 36 mnkr och dessa 
investeringar ska komma tillbaka vid en markförsäljning för byggnation av bostäder eller indu-
stri. 

Räknar man för 2022 bort VA investeringar (avgiftsfinansierat) och exploateringar (investering 
tillbaka vid försäljning av tomtmark) så ligger investeringsvolymen för skattekollektivet på 144 
mnkr. Vårt resultat (28 mnkr) och avskrivningar (cirka 60 mnkr). Vilket då ger ett ytterligare lå-
nebehov om cirka 55 mnkr. 

 

 

 

 

0,3%

7%

5%

4%

55%

25%

4%

1%

Fördelning av budget 2022

Kommunfullmäktige (0,3%) Kommunstyrelsen (7%) varav arbete och tillväxt (5%)

Tekniska nämnden (3%) Barn- och utbildning (55%) Vård och omsorg (25%)

Kultur och fritid (4%) Byggnadsnämnden (1%)
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Samverkan för Bjuvs kommun 

 Socialdemokraterna     Centerpartiet 

   Kristdemokraterna       Liberalerna 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-17 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 148 Dnr 2021-00376  

Ändring VA (vatten och avlopps)-taxa 2022 för Bjuvs 
kommun 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden har behandlat NSVA:s förslag till justeringar i Bjuvs 
kommuns VA-taxa för 2022, som föreslås gälla från 2022-01-01 och ska 
beslutas av kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget. 

   

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Mats Rosengren, 2021-11-03 
Tekniska nämnden, 2021-09-28, § 76 (med bilaga) 
NSVA AB, skrivelse taxeändring 2022 
2021 VA-taxebilaga 1 Bjuv 
2021 VA-taxebilaga 2 Bjuv 
2021 VA-taxebilaga 3 Bjuv 
VA-taxa 2022 Bjuv 

 

Ärendet 

Följande förändringar föreslås i VA-taxan i Bjuvs kommun från och med 
2022-01-01 

VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj 
2021 (123,3) i Entreprenadprisindex, till 221 (Jan 2011 = 100) enligt Bjuvs 
kommuns VA-taxa §10. Justeringen innebär en höjning med 3,5% jämfört 
med 2021. 

VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för 
dricksvatten med 13,7%, spillvatten med -2,4% och dagvatten med -15,2%, 
vilket innebär en snitthöjning av VA-taxan med 1,5%. För Typhus A (villa) 
innebär höjningen 2 % och för Typhus B (flerfamiljshus) 3,3%. 

VA-taxa taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang) justeras med 
indextalet för maj 2021 (341,0) i konsumentprisindex, KPI (1980 = 100). 
Justeringen innebär en höjning med 1,8% jämfört med 2021. 

Justeringar av VA-taxan beror främst på kommande investeringar i den 
kommunala VA-anläggningen 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-17 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att från och 
med 2022-01-01 justera avgifterna i VA-taxan enligt förslag. 

   

Yrkande 

Claes Osslén (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att från och med 2022-01-01 justera avgifterna i 
VA-taxan enligt förslag. 
 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-11-10, § 216 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med 
2022-01-01 justera avgifterna i VA-taxan enligt förslag. 
   
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Mats Rosengren, ekonomichef  
mats.rosengren@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-11-22 
Referens 

KS 2021-00376 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Ändring VA (vatten och avlopps)-taxa 2022 för Bjuvs 
kommun 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska nämnden har behandlat NSVA:s förslag till justeringar i Bjuvs 
kommuns VA-taxa för 2022, som föreslås gälla från 2022-01-01 och ska 
beslutas av kommunfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget. 

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mats Rosengren, 2021-11-03 
Tekniska nämnden, 2021-09-28, § 76 (med bilaga) 
NSVA AB, skrivelse taxeändring 2022 
2021 VA-taxebilaga 1 Bjuv 
2021 VA-taxebilaga 2 Bjuv 
2021 VA-taxebilaga 3 Bjuv 
VA-taxa 2022 Bjuv 

 

 

Ärendet 

Följande förändringar föreslås i VA-taxan i Bjuvs kommun från och med 
2022-01-01 

VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj 
2021 (123,3) i Entreprenadprisindex, till 221 (Jan 2011 = 100) enligt Bjuvs 
kommuns VA-taxa §10. Justeringen innebär en höjning med 3,5% jämfört 
med 2021. 

VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för 
dricksvatten med 13,7%, spillvatten med -2,4% och dagvatten med -15,2%, 
vilket innebär en snitthöjning av VA-taxan med 1,5%. För Typhus A (villa) 
innebär höjningen 2 % och för Typhus B (flerfamiljshus) 3,3%. 

VA-taxa taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang) justeras med 
indextalet för maj 2021 (341,0) i konsumentprisindex, KPI (1980 = 100). 
Justeringen innebär en höjning med 1,8% jämfört med 2021. 

Justeringar av VA-taxan beror främst på kommande investeringar i den 
kommunala VA-anläggningen 

 

 



Bjuvs kommun 
Datum 

2021-11-22 
 

KS 2021-00376 
Sida 

2(2) 
 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att från och 
med 2022-01-01 justera avgifterna i VA-taxan enligt förslag. 

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
NSVA AB 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-28 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 76 Dnr 2021-00157  

Bjuvs kommun VA-taxa 2022 

Sammanfattning 

NSVA föreslår justeringar i Bjuvs kommuns VA-taxa för 2022, som föreslås 
gälla  
från 2022-01-01   
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-09-20, Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 
NSVA VA-tjänsteskrivelse och VA-taxebilagor för 2022   
 

Ärendet 
Följande förändringar föreslås för VA-taxan i Bjuvs kommun från och med 
2022-01-01 
* VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj 
2021 (123,3) i Entreprenadprisindex, till 221 (Jan 2011 = 100) enligt Bjuvs 
kommuns VA-taxa §10. Justeringen innebär en höjning med 3,5% jämfört 
med 2021. 
* VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för 
dricksvatten med 13,7%, spillvatten med -2,4% och dagvatten med -15,2%, 
vilket innebär en snitthöjning av VA-taxan med 1,5% För Typhus A (villa) 
innebär höjningen 2 % och för Typhus B (flerfamiljshus) 3,3%. 
* VA-taxa taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang) justeras med 
indextalet för maj 2021 (341,0) i konsumentprisindex, KPI (1980 = 100). 
Justeringen innebär en höjning med 1,8% jämfört med 2021. 
Justeringar av VA-taxan beror främst på kommande investeringar i den 
kommunala VA-anläggningen.   
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att föreslå 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om justering av VA-tax fr o m 
2022-01-01 i enlighet med NSVA:s till handlingarna bilagda förslag.    
 
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige om justering av VA-tax fr o m 2022-01-01 i enlighet med 
NSVA:s till handlingarna bilagda förslag.    
 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-28 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-09-20, Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 

NSVA VA-tjänsteskrivelse och VA-taxebilagor för 2022   

Ärendet 

Följande förändringar föreslås för VA-taxan i Bjuvs kommun från och med 
2022-01-01 

 VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet 
för maj 2021 (123,3) i Entreprenadprisindex, till 221 (Jan 2011 = 
100) enligt Bjuvs kommuns VA-taxa §10. Justeringen innebär en 
höjning med 3,5% jämfört med 2021. 

 VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för 
dricksvatten med 13,7%, spillvatten med -2,4% och dagvatten med -
15,2%, vilket innebär en snitthöjning av VA-taxan med 1,5% För 
Typhus A (villa) innebär höjningen 2 % och för Typhus B 
(flerfamiljshus) 3,3%. 

 VA-taxa taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang) 
justeras med indextalet för maj 2021 (341,0) i konsumentprisindex, 
KPI (1980 = 100). Justeringen innebär en höjning med 1,8% jämfört 
med 2021. 

Justeringar av VA-taxan beror främst på kommande investeringar i den 
kommunala VA-anläggningen.   
 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att föreslå 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om justering av VA-tax fr o m 
2022-01-01 i enlighet med NSVA:s till handlingarna bilagda förslag.    

Thorsten Olow Schnaars 
Förvaltningschef 
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Taxa för Bjuvs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

Antagen av kommunfullmäktige 2021-MM-DD, § 225 att gälla from 2022-01-01. 

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Bjuvs kommun. 

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Bjuvs kommun. 

§ 1 

För att täcka nödvändiga kostnader för Bjuvs kommuns allmänna vatten- och avlopps-
anläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verk-
samhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster 
(2006:412) jämställs med fastighetsägare.  

Avgiftsskyldig för ändamålet Dagvatten gata (Dg) är även den som ansvarar för att all-
män platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om 
allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

§ 2  

 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

§ 3 

 I dessa taxeföreskrifter avses med: 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål, dvs småhus och flerfamiljshus. 
Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov 
avses att bebyggas med kolonistugor jämställs med bostadsfastighet. 

Beträffande anläggningsavgifter jämställs även fastighet som uteslutande eller huvud-
sakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra 
ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt, med bostadsfastig-
het 

 Exempel på sådana byggnader är: 

Kontor  Förvaltning Stormarknader 

Butiker Utställningslokaler Sporthallar 

Hotell  Restauranger Lager 

Industri Utbildning Sjukvård 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte 
enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men 
inte ännu bebyggts. 

Boendeenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en 
enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, 
där begreppet boendeenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbör-
jat 150-tal kvadratmeter (m2) bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 021053 som 
en Boendeenhet. 
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Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovi-
sas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i 
övrigt motsvarar sådan mark. 

§ 4 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggnings-
avgift 

Bruknings-
avgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen 
upprättat förbindelsepunkt (FP) för ändamålet och informerat fastighetsägaren om för-
bindelsepunktens läge. 

 Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighets-
ägaren informerats om detta. 

 Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vatten-
tjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten 
blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän plats- 
mark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna 
vattentjänster är uppfyllda.  

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyl-
dighet inträder. 
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Anläggningsavgifter (§§ 5-13) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

Anläggningsavgifternas belopp fastställs i Taxebilaga 1. 

§ 5  

5.1  För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift 
per fastighet enligt följande: 

a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelse-
punkter för V, S och Df. 

b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och 
Df. 

c)  en avgift per kvadratmeter (m2) tomtyta. 

d)  en avgift per boendeenhet. 

e) en grundavgift för bortledande av Df om bortledande av dagvatten sker utan att för-
bindelsepunkter för Df upprättas*) 

*) Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift 
enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) enligt § 8 eftersom servisledning 
och förbindelsepunkt i detta fall inte lagts respektive upprättats. 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 
a) lika mellan fastigheterna. 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller an-
nan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den 
tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea 
(BTA). 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 
enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av 
avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e). 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) 
i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som 
föreskrivs i 8.2. 

5.4 Boendeenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter 
annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. I det fall kolonistugor en-
ligt avtal inte får användas som åretruntboende utgår en reduktion med 50% av avgiften 
5.1 d). 

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall 
erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som 
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

 Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 
fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande boendeenhet. 

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för 
Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e). 
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§ 6  

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift per fastighet enligt följande: 

a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelse- 
punkter för V, S och Df. 

b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och 
Df. 

c) en avgift per kvadratmeter (m2) tomtyta. 

d) en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att för-
bindelsepunkt för Df upprättats*) 

*) Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift 
enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och b) enligt § 8 eftersom servisledning 
och förbindelsepunkt i detta fall inte lagts respektive upprättats. 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 
a) lika mellan fastigheterna. 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller an-
nan karta som huvudmannen godkänner. 

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av 
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnytt-
jas för verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastig-
hetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och res-
terande tomtyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag 
anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 
§ räntelagen. 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall 
erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).  

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som 
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för 
Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d). 
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§ 7   

7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift per fastighet enligt 
följande: 

Avgift Bostadsfastighet Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 100% 

Avgift per uppsättning FP  5.1 b) 100% 6.1 b) 100% 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100% 6.1 c) 70% 

Boendeenhetssavgift 5.1 d) 0% - - 

Grundavgift för Df, om FP 
för Df inte upprättats  

5.1 e) 100% 6.1 d) 100% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 
a) och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindel-
sepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra 
stycket. 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande: 

Avgift Bostadsfastighet Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30% 

Boendeenhetsavgift  5.1 d) 100% - - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

*) Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra 
stycket så medger. 
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§ 8 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas redu-
cerade avgifter enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning 

En ledning 70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

 Avgifter i övrigt 

Bostadsfastighet  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift 5.1 c) 30% 50% - 20% 

Boendeenhetsavgift 5.1 d) 30% 50% - 20% 

Grundavgift Df utan FP 5.1 e) - - 100% - 

Annan fastighet  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 6.1 b)  30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift 6.1 c) 30% 50% - 20% 

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100% - 

 Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

 För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), 
eller 6.1 b) respektive 6.1 d). 

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, 
skall erläggas avgifter enligt 8.1. 

 Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna 
för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a), 
även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisled-
ningar för fastigheten debiteras avgift enligt huvudmannens självkostnad. 

§ 9 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
anläggningsavgift. Avgiften regleras i särskilt avtal. 

§ 10 

Avgifter enligt taxebilaga 1 är baserade på indextalet för maj 2021 (123,3) i Entrepre-
nadindex, litt 221 (Jan 2011=100). När detta index ändras, har huvudmannen rätt att 
reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 

Erhållna belopp höjs till närmast hundratal kronor eller, beträffande tomtbeloppen, närm-
ast tiotal ören. 
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§ 11 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och 
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsom-
rådet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt 
antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 

§ 12 

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges på fakturan. 

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges på fakturan, skall erläggas dröjsmåls- 
ränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

12.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga 
inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är be-
tungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, 
om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs.  

 Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betal-
ning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande 
del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften 
betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2. 

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat för-
hållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att 
bygglov erfordrats eller meddelats.  

 Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade 
förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmåls-
ränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde 
och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 13 

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen led-
ningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen be-
dömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvud-
mannen överenskomna kostnader härför. 

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig 
och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att 
bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt 
med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den 
tidigare servisledningens allmänna del. 

13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge 
än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för 
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som 
befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 
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Brukningsavgifter (§§ 14-22) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

Brukningsavgifternas belopp fastställs i Taxebilaga 2 och 3. 

§ 14 

14.1  För bebyggd bostadsfastighet (småhus och flerfamiljshus) samt kolonistugor skall 
erläggas brukningsavgift bestående av: 

a) en fast grundavgift per år för varje anslutning för V/S. Finns flera mätare uttages en 
grundavgift för varje mätare. Debiteras enbart en av vattentjänsterna utgår ett särskilt 
tilläggsbelopp. 

b) en fast avgift per boendeenhet/lägenhet per år för V/S (I det fall kolonistugor enligt 
avtal inte får användas under vinterhalvåret debiteras halv boendeenhetsavgift). 

c) en fast avgift per boendeenhet/lägenhet per år för Df/Dg (olika belopp för småhus 
respektive flerfamiljshus). Vid gemensam dagvattenanslutning utgår en lägre avgift 
per småhus för Df. 

d) en avgift per kubikmeter (m3) levererat vatten för V/S. 

 För fastighet, som innehåller såväl lägenheter som lokaler, räknas varje påbörja-
bruttoyta om 150 kvadratmeter (m2) av lokaler som en boendeenhet. Om för sådan 
fastighet antalet boendeenhet är större än antalet lägenheter, hänförs fastigheten till 
annan fastighet än bostadshus. 

14.2 För bebyggd fastighet med klubbstugor, kiosker etc (ofta ett flertal abonnemang på 
samma fastighet) skall erläggas brukningsavgift bestående av: 

a) en fast grundavgift per år för varje anslutning för V/S. Finns det flera mätare uttages 
en grundavgift för varje mätare baserad på storleken. Debiteras enbart en av vatten- 
tjänsterna utgår ett särskilt tilläggsbelopp. 

b) en fast avgift per lokal per år för V/S. 

c) en fast avgift per lokal per år för Df/Dg. 

d) en avgift per kubikmeter (m3) levererat vatten för V/S. 

14.3 För bebyggd annan fastighet än de under 14.1 och 14.2 angivna skall erläggas bruk-
ningsavgift bestående av 

a) en fast grundavgift per år baserad på mätarstorleken för V/S. Debiteras enbart en 
av vattentjänsterna utgår ett särskilt tilläggsbelopp. 

b) en fast dagvattenavgift per år och kvadratmeter (m2) tomt för Df/Dg. (Avgiften för Df 
reduceras med 50% om av huvudmannen godkänd fördröjning sker inom fastig-
heten). 

c) en avgift per kubikmeter (m3) levererat vatten för V/S. 

14.4 För allmän platsmark skall erläggas brukningsavgift bestående av en avgift per kvadrat-
meter (m2) allmän platsmark för bortledning av dagvatten. 

 För parkeringsplatser och dylikt, som inte tillhör staden, skall erläggas en fast avgift per 
fastighet motsvarande en 20 mm mätare för annan fastighet S samt dagvattenavgift som 
för annan fastighet. 

14.5 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål utgår ett tilläggsbe-
lopp för debitering m.m. 
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14.6 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 
huvudmannen bestämt att förbrukning för bebyggd fastighet inte ska mätas så ska en 
schablonavgift tas ut.  

 För fastigheter enligt 14.1 d) är schablonavgiften, för permanentboende en antagen för-
brukning om 100 kubikmeter (m3) per boendeenhet och år, för fritidshus 50 kubikmeter 
(m3) per boendeenhet och år och för kolonistuga 25 kubikmeter (m3) per boendeenhet 
och år.  

 För fastigheter enligt 14.2 d) är schablonavgiften en antagen förbrukning om 75 kubik-
meter (m3) per boendeenhet och år och enligt 14.3 d) en antagen förbrukning om 200 
kubikmeter (m3) per boendeenhet och år.  

14.7 För s.k. tillfälligt vatten erläggas en engångsavgift, kostnader förenade med hur det 
tillfälliga vattnet tillhandahålls samt en rörlig avgift. Den rörliga avgiften baseras vanligtvis 
på mätning. I de fall mätning inte sker så baseras den rörliga avgiften på en schablon. 

14.8 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. 

 Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontroll-
punkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. Kan 
mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt 
att uppskatta förbrukningen. 

 Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning 
eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos 
Mark- och Miljödomstolen.  

14.9 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, 
skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet 
med vad som framgår av § 18. 

14.10 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenled-
ning (kylvatten och dylikt), skall erläggas avgift med 25% av avgiften enligt 14.3 c) S. 

14.11För förorenat industriavloppsvatten debiteras avgifter för nedanstående föroreningar 
enligt Taxebilaga 2.  

a) Biokemisk syreförbrukning, BOD-7  

b) Totalfosfor  

c) Totalkväve  

d)  Suspenderande ämnen, SS 

§ 15 

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
brukningsavgift enligt 14.4 . 

§ 16 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd 
eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spill-
vattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågava-
rande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan hu-
vudmannen och fastighetsägaren. En fast grundavgift, baserad på i förekommande fall 
mätarens storlek, debiteras extra. 
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En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än 
efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten 
är avsevärd. 

§ 17 

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift. Föreligger inte 
avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta avgiften.  

§ 18 

För särskilda va-abonnemang, serviceåtaganden samt om huvudmannen på fastighets-
ägarens begäran vidtagit åtgärd, eller om fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet, de-
biteras avgifter för nedanstående enligt Taxebilaga 3. 

18.1 Avgifter för särskilda va-abonnemang 

 a) Brandpostmätare 

 b) Vattentankstation 

 c) Sprinklerservis 

 d) Köksavfallskvarnar 

 e) Byggvatten 

18.2 Avgifter för särskilda serviceåtaganden 

 a) Provning och kontroll av vattenmätare på kundens begäran  
  (om fel ej kunnat konstateras). 

 b) Uppsättning respektive nedtagning av vattenmätare. 

 c) Vinterförvaring av vattenmätare. 

 d) Ersättning för frusen eller skadad mätare. 

 e) Extra avgift för vattenmätare placerad i vattenmätarbrunn. 

 f) Länsning av vattenmätarbrunn (per tillfälle). 

 g) Uppgrävning och proppning av VA-serviser. 

 h) Uppgrävning och proppning av sprinklerservis. 

 i) Medhjälp vid sprinklertest. 

 j) Slam från trekammarbrunnar och dylikt. 

18.3 Avgifter övrigt 

 a) Avstängning vattentillförsel. 

 b) Återinkoppling av vattentillförsel. 

 c) Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare. 

 d) Förgävesbesök (vid överenskommet eller aviserat besök). 

 e) Olovlig öppning av servisventil. 

 f)  Olovlig stängning av servisventil. 

 g)  Olovlig bortkoppling av vattenmätare. 

 För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debite-
ras ett tillägg om 100% på i taxebilaga 3 angivna belopp. 
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§ 19 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och 
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i 
övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen 
särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14-17 får huvudmannen 
istället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 

§ 20 

Avgift enligt 14.1 a-c), 14.2 a-c), 14.3 a-b) samt 14.4 debiteras i efterskott per månad, 
kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 d), 14.2 d) och 
14.3 c) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, upp-
skattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges på fakturan, skall erläggas dröjsmåls-
ränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett. 

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanlig-
gande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter 
verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering 
bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

§ 21 

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller 
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt 
särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 

§ 22 

Avgifter enligt taxebilaga 2 och 3 är baserade på indextalet för maj 2021 (341,0) i kon-
sumentprisindex, KPI (1980 = 100). När detta index ändras, har huvudmannen rätt att 
reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 

Erhållna belopp höjs till närmast hela kronor utom vad gäller kvadratmeterpriset (m2) för 
dagvatten samt kubikmeterpriset (m3) för vatten och spillvatten. 

TAXANS INFÖRANDE 

§ 23 

Denna taxa träder i kraft 2021-01-01 då förut gällande taxa upphör att gälla. De bruk-
ningsavgifter enligt 14.1, 14.2, 14.3, 14.6, 14.7, 14.8 och 14.10 samt § 16, som är base-
rade på uppmätt mängd hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vat-
tenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna 
dagen för taxans ikraftträdande. 

* * * 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och 
tolkning av denna taxa prövas av Mark- och Miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om all-
männa vattentjänster. 
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Justeringar i Bjuvs kommuns VA-taxa fr o m 2022-01-01 

Följande förändringar föreslås för VA-taxan i Bjuvs kommun från och med 2021-01-01 

 VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj 2021 (123,3) i 
Entreprenadprisindex, till 221 (Jan 2011 = 100) enligt Bjuvs kommuns VA-taxa §10. Juste-
ringen innebär en höjning med 3,5% jämfört med 2021. 

 VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för dricksvatten med 13,7%, 
spillvatten med -2,4% och dagvatten med -15,2%, vilket innebär en snitthöjning av VA-taxan 
med 1,5% För Typhus A (villa) innebär höjningen 2 % och för Typhus B (flerfamiljshus) 
3,3%. 

 VA-taxa taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang) justeras med indextalet för maj 
2021 (341,0) i konsumentprisindex, KPI (1980 = 100). Justeringen innebär en höjning med 
1,8% jämfört med 2021. 

 

Justeringar av VA-taxan beror främst på kommande investeringar i den kommunala VA-anlägg-
ningen. 

 

Bilaga 1: Brukningsavgifter och anläggningsavgifter 2021 typhus A och B. 
 
xxx föreslår kommunstyrelsen att besluta 
 
från och med 2022-01-01 justera avgifterna i VA-taxan enligt bifogat förslag. 
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Bilaga 1: Brukningsavgifter och anläggningsavgifter 2022 typhus A och typhus B 
 
Brukningsavgifter 
Föreslagen taxeändring innebär en höjning av brukningsavgiften för typhus A (villa) med 14 kr/månad 
och för typhus B (flerfamiljshus) med 250 kr/månad 
 

 
 
Anläggningsavgifter 
Föreslagen taxeändring innebär en höjning av anläggningsavgiften för typhus A (villa) med 5 150 kr 
och för typhus B (flerfamiljshus) med 19 150 kr. 
 

 
 
 
 

Typhus A Typhus B

Friliggande enbostadshus ansluten till V, S och D Flerbostadshus med 15 st lägenheter ansluten till

och en vattenförbrukning på 150 m3/år V, S och D och en vattenförbrukning på 2000 m3/år.

Alla priser är inkl.moms Alla priser är inkl.moms

Bjuvs kommun Bjuvs kommun

Brukningsavgift 2022 2021 2020 Brukningsavgift 2022 2021 2020

Grundavgift 1 434 1 334 1 314 Grundavgift 2 868 2 668 2 628

Boendeenhetsavgift 2 230 2 106 2 080 Boendeenhetsavgift 33 450 31 590 31 200

Dagvattenavgift 1 103 1 300 1 300 Dagvattenavgift 5 475 6 450 6 450

Förbrukningsavgift 3 990 3 846 3 809 Förbrukningsavgift 53 200 51 280 50 780

Totalt 8 757 8 586 8 503 Totalt 94 993 91 988 91 058

Per månad 730 716 709 Per månad 7 916 7 666 7 588

Typhus A Typhus B

Friliggande enbostadshus med tomtyta på, Flerbostadshus med 15 st lägenheter och

på 800 m2, ansluten till V, S och D. tomtyta på 800 m2, ansluten till V, S och D.

Alla priser är inkl.moms Alla priser är inkl.moms

Bjuvs kommun Bjuvs kommun

Anläggningsavgift 2022 2021 2020 Anläggningsavgift 2022 2021 2020

Servisavgift 51 250 49 625 49 375 Servisavgift 51 250 49 625 49 375

Förbindelsepunktsavgift 36 000 34 875 34 750 Förbindelsepunktsavgift 36 000 34 875 34 750

Tomtyteavgift 42 200 40 800 40 600 Tomtyteavgift 42 200 40 800 40 600

Boendeenhetsavgift 31 250 30 250 30 125 Boendeenhetsavgift 468 750 453 750 451 875

Totalt 160 700 155 550 154 850 Totalt 598 200 579 050 576 600
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VA-TAXA TAXEBILAGA 1
Gäller fr o m 2022-01-01

Bilaga till av kommunfullmäktige 2021-XX-XX  § XXX antagen taxa för Bjuvs kommuns

allmänna vatten- och avloppsanläggning.

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (kr) Exkl moms Inkl moms

Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet

a)  avgift per servisledning 41 000 51 250

b)  avgift per förbindelsepunkt 28 800 36 000

c)  avgift per m
2
 tomtyta 42,20 52,75

d)  avgift per boendeenhet/lägenhet 25 000 31 250

e)  grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 11 910 14 888

     att förbindelsepunkt upprättats*

*)  Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet

Exkl moms Inkl moms

Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet, obebyggd

a)  avgift per servisledning 41 000 51 250

b)  avgift per förbindelsepunkt 28 800 36 000

c)  avgift per m
2
 tomtyta 42,20 52,75

d)  grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 11 910 14 888

     att förbindelsepunkt upprättats*

*)  Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet

När byggnation sker debiteras lägenhetsavgiften.

Exkl moms Inkl moms

Annan fastighet

a)  avgift per servisledning 41 000 51 250

b)  avgift per förbindelsepunkt 28 800 36 000

c)  avgift per m
2
 tomtyta 73,20 91,50

d)  grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 11 910 14 888

     att förbindelsepunkt upprättats*

*)  Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet

Exkl moms Inkl moms

Annan fastighet, obebyggd

a)  avgift per servisledning 41 000 51 250

b)  avgift per förbindelsepunkt 28 800 36 000

c)  avgift per m
2
 tomtyta 51,20 64,00

d)  grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 11 910 14 888

     att förbindelsepunkt upprättats*

*)  Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet

När byggnation sker debiteras ytterligare tomtyteavgift.

Anläggningsavgift för upprättande av separat sprinklerservis inkl servisventil upprättas till 

självkostnadspris.

Mervärdesskatt

Priserna som anger inklusive moms är beräknade på nuvarande mervärdesskatt (25%). I det fall denna ändras sker

motsvarande förändring i debiteringen gentemot kunden.
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VA-TAXA TAXEBILAGA 2

Gäller fr o m 2022-01-01

Bilaga till av kommunfullmäktige 2021-XX-XX  § XXX antagen taxa för Bjuvs kommuns

allmänna vatten- och avloppsanläggning.

BRUKNINGSAVGIFTER         

FAST ÅRLIG AVGIFT 

Grundavgift (kr) Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms

Småhus (inkl samfälligheter),  flerfamiljshus och kolonistugor. Enligt taxan 14.1 a) 

Fast grundavgift/mätare 748 935 399 499 1 147 1 434

Fast grundavgift utan mätning 648 810 345 431 993 1 241

Klubbstugor, kiosker och liknande. Enligt taxan 14.2 a)

Fast grundavgift/ 20 mm 748 935 399 499 1 147 1 434

mätarstorlek 25 mm 1 400 1 750 1 064 1 330 2 464 3 080

40 mm 2 600 3 250 1 702 2 128 4 302 5 378

Fast grundavgift utan mätning 648 810 345 431 993 1 241

Annan fastighet. Enligt taxan 14.3 a)

Fast grundavgift/ 20 mm 2 617 3 271 1 398 1 748 4 015 5 019

mätarstorlek 25 mm 6 283 7 854 3 351 4 189 9 634 12 043

40 mm 10 472 13 090 5 585 6 981 16 057 20 071

50 mm 15 708 19 635 8 377 10 471 24 085 30 106

65 mm 26 179 32 724 13 961 17 451 40 140 50 175

80 mm 41 886 52 358 22 336 27 920 64 222 80 278

100 mm 62 828 78 535 33 504 41 880 96 332 120 415

150 mm 196 338 245 423 83 846 104 808 280 184 350 230

200 mm 502 624 628 280 201 232 251 540 703 856 879 820

2 094 269 2 617 836 838 465 1 048 081 2 932 734 3 665 918

Fast grundavgift utan mätning 1 994 2 493 1 343 1 679 3 337 4 171

För samtliga gäller att om grundavgift endast utgår för "Vatten" alternativt "Spillvatten" tillkommer en avgift

om 102 kr exkl moms/mätare (128 kr inkl moms) p g a av kostnader för fakturautskick etc.

Önskas faktura till enskild villa inom samfällighet eller dylikt utgår en avgift om 177 kr exkl moms (221 kr inkl moms)/villa.

FAST ÅRLIG AVGIFT

Boendeenhets-/lägenhetsavgift (kr) Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms

Småhus (inkl samfälligheter),  flerfamiljshus och kolonistugor. Enligt taxan 14.1 b) 

Per lägenhet/-ekvivalent 986 1 233 798 998 1 784 2 230

Klubbstugor, kiosker och dylikt. Enligt taxan 14.2 b)

Avgift per lokal 986 1 233 798 998 1 784 2 230

I det fall kolonistugor enligt avtal inte får användas för åretruntboende utgår en reduktion med 50% av 

boendeenhets-/lägenhetsavgiften per stuga.

SPILLVATTEN VATTEN 

SPILLVATTEN VATTEN TOTALT 

TOTALT

   Flöde 1- 1000 kbm
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VA-TAXA TAXEBILAGA 2

Gäller fr o m 2022-01-01

FAST ÅRLIG AVGIFT

Dagvattenavgift (kr) Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms

Småhus (inkl samfälligheter),  flerfamiljshus och kolonistugor. Enligt taxan 14.1 c) 

Småhus egen anslutning 531 664 351 439 882 1 103

Småhus gemensam anslutning 473 591 351 439 824 1 030

Lägenhet egen anslutning 531 664 351 439 882 1 103

Övriga lägenheter flerfamiljshus 175 219 117 146 292 365

Fastighet för flerfamiljsfastighet,

obebyggd/m
2

0,75 0,94 0,50 0,63 1,25 1,56

Klubbstugor, kiosker och dylikt. Enligt taxan 14.2c)

Avgift per lokal 531 664 351 439 882 1 103

Annan fastighet*. Enligt taxan 14.3c)

Fast avgift per m
2
 tomtyta 0,75 0,94 0,50 0,63 1,25 1,56

+ Grundavgift om mätare saknas 1 535 1 919 1 535 1 919

Allmän platsmark. Enligt taxan 14.4 

Fast avgift per m
2
 yta gata/väg/parkmark 3,98 4,98 3,98 4,98

Avgift för "Dagvatten fastighet" reduceras med 50% om åtgärder vidtas så att fördröjning sker inom egen fastighet.

Åtgärden ska vara godkänd av NSVA.

RÖRLIG AVGIFT

Förbrukningsavgift (kr) Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms

Enligt taxan 14.1 d), 14.2 d), 14.3.c)

Avgift per m³ 9,32 11,65 12,01 15,01 21,33 26,66

Annan fastighet. Enligt taxan 14.10

Avgift för processvatten* 3,00 3,75 3,00 3,75

*) som efter NSVAs medgivande tillförs dagvattenledning.

För obebyggd fastighet inom detaljplanelagt område utgår avgifter för de ändamål som är 

aktuella (se § 17)

ÖVERHALTSAVGIFTER (kr) Exkl moms Inkl moms

Förorening Normalhalt g/m
3

Biokemisk syreförbrukning, BOD-7 260 Överhaltsavgift kr/kg 14,27 17,84

Totalfosfor 10,5 Överhaltsavgift kr/kg 42,81 53,51

Totalkväve 52 Överhaltsavgift kr/kg 28,54 35,68

Suspenderande ämnen, SS 260 Överhaltsavgift kr/kg 7,14 8,93

Mervärdesskatt

Priserna som anger inklusive moms är beräknade på nuvarande mervärdesskatt (25%). I det fall denna ändras sker motsvarande 

förändring i debiteringen gentemot kunden.

Avgifter för särskilt förorenat industriavloppsvatten

VATTEN SPILLVATTEN TOTALT 

DAGVATTEN 

GATA FASTIGHET 

DAGVATTEN TOTALT 
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VA-TAXA TAXEBILAGA 3

Gäller fr o m 2022-01-01

Bilaga till av kommunfullmäktige 2021-XX-XX  § XXX antagen taxa för Bjuvs kommuns

allmänna vatten- och avloppsanläggning.

AVGIFTER FÖR SÄRSKILDA VA-ABONNEMANG (kr) Exkl moms Inkl moms

Vattentankstation, brandpostmätare, byggvatten, sprinklerservis

1. För vattentankstation debiteras

a) Administrativ avgift (en per utlämningstillfälle) 578 723

b) Förbrukningsavgift m
3 (V/S) 21,33 26,66

2. För brandpostmätare (ståndrör) debiteras

a) Utlåningsavgift 578 723

b) Avgift per dygn för mätaranslutning 20 mm 50,00 62,50

25 mm 60,00 75,00

40 mm 75,00 93,75

50 mm 100,00 125,00

c) Förbrukningsavgift m
3 (V/S) 21,33 26,66

3. Byggvatten utan mätning 

Småhus (villor)

a) fast avgift 2 991 3 739

b) förbrukningsavgift fast 50 m
3
 (V/S) 1 067 1 334

Flerbostadshus (och jämförbar bebyggelse)

a) fast avgift 2 991 3 739

b) förbrukningsavgift fast 30 m
3
/lägenhet (V/S) 21,33 26,66

Annan fastighet

a) fast avgift 2 991 3 739

b) förbrukningsavgift minimum 75 m
3 (V/S) 21,33 26,66

4. Byggvatten med mätning

a) fast avgift 2 991 3 739

b) förbrukningsavgift m
3

21,33 26,66

5. Extra årlig brukningsavgift för sprinklerservis

a) servisdimension 100 mm 5 034 6 293

150 mm 9 964 12 455

200 mm 19 927 24 909

250 mm 30 415 38 019

300 mm 39 855 49 819

6. Årlig avgift för köksavfallskvarn (kräver särskilt tillstånd)

a) motoreffekt Mindre än 1,5 kW 839 1 049

1,5 - 3,0 kW 2 621 3 276

Större än 3,0 kW 5 244 6 555



NSVA 2 (2)

VA-TAXA TAXEBILAGA 3

Gäller fr o m 2022-01-01

AVGIFT FÖR SÄRSKILDA SERVICEÅTAGANDEN (kr) Exkl moms Inkl moms

Mätare, mätarbrunn, förgävesbesök, sprinklertest m.m.

1.  Provning och kontroll av vattenmätare på kundens begäran 787 984

2.  Uppsättning respektive nedtagning av vattenmätare 472 590

3.  Vinterförvaring av vattenmätare 183 229

4.  Ersättning för frusen eller skadad mätare 1 364 1 705

5.  Extra avgift för vattenmätare placerad i vattenmätarbrunn 419 524

6.  Länsning av vattenmätarbrunn/tillfälle 419 524

7.  Uppgrävning, proppning och återställning av serviser

Proppning av alla tre serviser Vatten, spill, dag 52 440 65 550

Proppning av två serviser Vatten, spill och/eller dag 44 574 55 718

Proppning av en servis Vatten eller spill eller dag 36 708 45 885

8.  Uppgrävning och proppning av sprinklerservis Självkostnadspris

9. Medhjälp vid sprinklertest 3 434 4 293

10. Slam från trekammarbrunnar och dylikt per m
3

105 131

ÖVRIGA AVGIFTER (kr) Exkl moms Inkl moms

Stängning, öppning m.m.

1.  Avstängning av vattentillförsel 546 683

2.  Återinkoppling av vattentillförsel 546 683

3.  Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare 1 678 2 098

4.  Förgävesbesök 582 728

5.  Olovlig öppning av servisventil 3 356 4 195

6.  Olovlig stängning av servisventil 3 356 4 195

7.  Olovlig bortkoppling av vattenmätare 3 356 4 195

Mervärdesskatt

Priserna som anger inklusive moms är beräknade på nuvarande mervärdesskatt (25%). I det fall denna ändras sker motsvarande 

förändring i debiteringen gentemot kunden.
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§ 150 Dnr 2021-00215  

Motion från Ulrika Thulin (S) angående 
ungdomsbiljetter inom kollektivtrafiken till alla våra 
ungdomar från 13 år till sista året på gymnasiet 

Sammanfattning 

Ulrika Thulin (S) har 2021-04-27 inkommit med en motion angående 
ungdomsbiljetter för skolungdomar. I motionen yrkar Ulrika Thulin på att 
kommunen ska införa ungdomsbiljetter för alla ungdomar från 13 år till sista 
året på gymnasiet. Förvaltningen har under beredningen av ärendet 
inhämtat uppgifter från Skånetrafiken samt prisexempel på vad ett sådant 
införande kan kosta för kommunen. 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Niklas Ögren 2021-10-29 
Motion, Ulrika Thulin (S), 2021-04-27 
  

 

Ärendet 

Ulrika Thulin (S) har 2021-04-27 inkommit med en motion angående att 
kommunen ska införa ungdomsbiljetter för alla ungdomar från 13 år till sista 
året på gymnasiet.  

I motionen framgår att Region Skåne inom kort kommer att fatta beslut om 
att erbjuda kommunerna en så kallad ”Ungdomsbiljett” för att kunna 
användas av grundskole- och gymnasieelever, att ungdomsbiljetten skulle 
gälla hela året, alla dagar i veckan och dygnets alla timmar samt att med 
”Ungdomsbiljetten” möjliggörs det för våra ungdomar att kunna ta del av 
olika aktiviteter i våra olika kommundelar på ett enklare och smidigare sätt. 

Ulrika Thulin (S) yrkar följande: 

- Att motionen skickas för beredning och hanteras skyndsamt,  

- Att kommunen så snart det är möjligt tecknar avtal med Region 
Skåne/Skånetrafiken för att införskaffa Ungdomsbiljetten för våra ungdomar 
från och med det året man fyller 13 år och till och med sista året på 
gymnasiet.  
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Förvaltningen har begärt in prisuppgifter från Skånetrafiken som har lämnat 
över prisexempel på vad de bedömer ett införande av ungdomsbiljett skulle 
innebära för Bjuvs kommun: 

Skånetrafiken har under hösten lanserat ett nytt erbjudande till 
kommunerna; Ungdomsbiljett, som ett komplement till Skolbiljett. 
 
Den befintliga Skolbiljetten köper kommunerna till de skolelever som är 
berättigade till skolskjuts och som kan resa i den allmänna kollektivtrafiken. 
Den gäller i hela Skåne, men inte på helger och inte på sommarlovet. 
Priset för Bjuvs kommun är 6.450:- för grundskoleelever och 7.550:- för 
gymnasieelever. 
 
Ungdomsbiljetten kommer också att gälla i hela Skåne, fast alltid, alltså 
även på helger och under sommarlovet. 
Priset för Bjuvs kommun kommer vara 3.550:- för ungdomar i 
grundskoleåldern och 7.550:- för ungdomar i gymnasieåldern. 
 
Att priset för erbjudandet som är bättre för den enskilde ungdomen är lägre 
per styck förvånar säkert men förklaras av att kommunen måste välja ett 
åldersspann och köpa ungdomsbiljetten till alla ungdomar i det 
åldersspannet som är skrivna i kommunen. 
 
Kommunens administration av ungdomsbiljetten kommer att fungera på 
samma sätt som för skolbiljetten så det blir inte mycket nytt att behöva lära. 
 
Räkneexempel 
Enligt Skånetrafikens uppgifter har Bjuv cirka 200 ungdomar i varje årskull, 
alltså cirka 600 i åldern motsvarande årskurs 7-9 och cirka 600 i 
gymnasieåldern. 
Ungdomsbiljett till dessa skulle då kosta: 
600*3.550+600*7.550=6.660.000:- 
 
I dag köper Bjuv cirka 70 skolbiljetter för grundskolan och nästan 600 för 
gymnasieskolan. Alltså, nästan alla i gymnasieåldern har redan skolbiljett. 
En rimlig uppskattning från Skånetrafikens sida är att merkostnaden för Bjuv 
att köpa Ungdomsbiljett till de totalt cirka 1.200 ungdomarna i åldersspannet 
som motsvarar årskurs 7-9 plus gymnasiet är högt räknat 
600*3.550=2.130.000:-. 
 
Samlad bedömning: 
Det saknas medel i nuvarande budget för att införa ungdomsbiljetten för 
samtliga ungdomar 7-9 samt i gymnasieåldern. Frågan bör därför får lyftas 
som en satsning i den ordinarie budgetprocessen.  
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Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen ska 
anses vara besvarad.   

   

Yrkande 

Ulrika Thulin (S), Anders Månsson (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till 
motionen. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och bifallsyrkanden 
till motionen och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses vara besvarad.   
 
 

Reservation 

Ulrika Thulin (S), Anders Månsson (S) och Nils Nilsson (C) reserverar sig till 
förmån för eget yrkande. 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-11-10, § 217 
 
 

Yrkande 

Ulrika Thulin (S), Anders Månsson (S), Christer Landin (S), Bo Blixt (S), Nils 
Nilsson (C) och Urban Berglund (KD) yrkar bifall till motionen. 

Lars Hein (SD), Bengt Gottschalk (SD), Kenneth Bolinder (-), Claes Osslén 
(SD), Matthias Åkesson (M) och Jörgen Johnsson (M) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

 

Proposition 

Ordförande ställer proposition på bifallsyrkanden till motionen och 
arbetsutskottets förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska 
anses vara besvarad.   
   
 
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Niklas Ögren, Planeringschef 
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Svar på motion från Ulrika Thulin (S) angående 
ungdomsbiljetter inom kollektivtrafiken till alla våra 
ungdomar från 13 år till sista året på gymnasiet 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ulrika Thulin (S) har 2021-04-27 inkommit med en motion angående 
ungdomsbiljetter för skolungdomar. I motionen yrkar Ulrika Thulin på att 
kommunen ska införa ungdomsbiljetter för alla ungdomar från 13 år till sista 
året på gymnasiet. Förvaltningen har under beredningen av ärendet 
inhämtat uppgifter från Skånetrafiken samt prisexempel på vad ett sådant 
införande kan kosta för kommunen. 

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Niklas Ögren 2021-10-29 
Motion, Ulrika Thulin (S), 2021-04-27 
  

 

Ärendet 

Ulrika Thulin (S) har 2021-04-27 inkommit med en motion angående att 
kommunen ska införa ungdomsbiljetter för alla ungdomar från 13 år till sista 
året på gymnasiet.  

I motionen framgår att Region Skåne inom kort kommer att fatta beslut om 
att erbjuda kommunerna en så kallad ”Ungdomsbiljett” för att kunna 
användas av grundskole- och gymnasieelever, att ungdomsbiljetten skulle 
gälla hela året, alla dagar i veckan och dygnets alla timmar samt att med 
”Ungdomsbiljetten” möjliggörs det för våra ungdomar att kunna ta del av 
olika aktiviteter i våra olika kommundelar på ett enklare och smidigare sätt. 

Ulrika Thulin (S) yrkar följande: 

- Att motionen skickas för beredning och hanteras skyndsamt,  

- Att kommunen så snart det är möjligt tecknar avtal med Region 
Skåne/Skånetrafiken för att införskaffa Ungdomsbiljetten för våra ungdomar 
från och med det året man fyller 13 år och till och med sista året på 
gymnasiet.  

Förvaltningen har begärt in prisuppgifter från Skånetrafiken som har lämnat 
över prisexempel på vad de bedömer ett införande av ungdomsbiljett skulle 
innebära för Bjuvs kommun: 

Skånetrafiken har under hösten lanserat ett nytt erbjudande till 
kommunerna; Ungdomsbiljett, som ett komplement till Skolbiljett. 
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Den befintliga Skolbiljetten köper kommunerna till de skolelever som är 
berättigade till skolskjuts och som kan resa i den allmänna kollektivtrafiken. 
Den gäller i hela Skåne, men inte på helger och inte på sommarlovet. 
Priset för Bjuvs kommun är 6.450:- för grundskoleelever och 7.550:- för 
gymnasieelever. 
 
Ungdomsbiljetten kommer också att gälla i hela Skåne, fast alltid, alltså 
även på helger och under sommarlovet. 
Priset för Bjuvs kommun kommer vara 3.550:- för ungdomar i 
grundskoleåldern och 7.550:- för ungdomar i gymnasieåldern. 
 
Att priset för erbjudandet som är bättre för den enskilde ungdomen är lägre 
per styck förvånar säkert men förklaras av att kommunen måste välja ett 
åldersspann och köpa ungdomsbiljetten till alla ungdomar i det 
åldersspannet som är skrivna i kommunen. 
 
Kommunens administration av ungdomsbiljetten kommer att fungera på 
samma sätt som för skolbiljetten så det blir inte mycket nytt att behöva lära. 
 
Räkneexempel 
Enligt Skånetrafikens uppgifter har Bjuv cirka 200 ungdomar i varje årskull, 
alltså cirka 600 i åldern motsvarande årskurs 7-9 och cirka 600 i 
gymnasieåldern. 
Ungdomsbiljett till dessa skulle då kosta: 
600*3.550+600*7.550=6.660.000:- 
 
I dag köper Bjuv cirka 70 skolbiljetter för grundskolan och nästan 600 för 
gymnasieskolan. Alltså, nästan alla i gymnasieåldern har redan skolbiljett. 
En rimlig uppskattning från Skånetrafikens sida är att merkostnaden för Bjuv 
att köpa Ungdomsbiljett till de totalt cirka 1.200 ungdomarna i åldersspannet 
som motsvarar årskurs 7-9 plus gymnasiet är högt räknat 
600*3.550=2.130.000:-. 
 
Samlad bedömning: 
Det saknas medel i nuvarande budget för att införa ungdomsbiljetten för 
samtliga ungdomar 7-9 samt i gymnasieåldern. Frågan bör därför får lyftas 
som en satsning i den ordinarie budgetprocessen.  
 

 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen ska 
anses vara besvarad.   

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör 
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Beslutet ska skickas till 
Ulrika Thulin (S) 
Diariet 



Bjuv 2021-04-27 

 
Till Kommunfullmäktige i Bjuv 
 
Motion 
 
”Ungdomsbiljetter inom Kollektivtrafiken till alla våra ungdomar från 13 år till sista året på 
gymnasiet” 
 
Region Skåne har sedan tidigare ett erbjudande till kommunerna att köpa ”Skolbiljett”, vilken riktar 
sig till gymnasieungdomarna. ”Skolbiljetten” möjliggör i dagsläget resor kopplats till skoltiden 
måndag-fredag, gäller alltså inte på kvällar/helger/lov. 
 
Region Skåne kommer inom kort att fatta beslut om att erbjuda kommunerna en så kallad 
”Ungdomsbiljett” för att kunna användas av grundskole- och gymnasieelever.  
”Ungdomsbiljetten” kommer att gälla hela året, alla dagar i veckan och dygnets alla timmar. 
 
Våra ungdomar behöver ett enkelt, säkert och miljömässigt bra sätt att röra sig inom och ibland även 
utanför vår kommun. Med ”Ungdomsbiljetten” möjliggörs det för våra ungdomar att kunna ta del av 
olika aktiviteter i våra olika kommundelar på ett enklare och smidigare sätt. 
 
 
 
Jag yrkar därför följande:  
 

- Att motionen skickas för beredning och hanteras skyndsamt, 
- Att kommunen så snart det är möjligt tecknar avtal med Region Skåne/Skånetrafiken för att 

införskaffa Ungdomsbiljetten för våra ungdomar från och med det året man fyller 13 år och 
till och med sista året på gymnasiet. 

 
 
 
 
 
För Socialdemokraterna 
 

 
 

Ulrika Thulin (s) 
 



Från: Margit Johansson <margitjohansson555@hotmail.com> 
Skickat: den 30 oktober 2021 14:26 
Till: Susan Elmlund 
Ämne: Nämndeman 
 

Kommunfullmäktige i Bjuvs kommun 
 
Får härmed avsäga mig uppdraget som nämndeman vid Helsingborgs Tingsrätt. 
 
Bjuv   2021-10-30 
 
Margit Johansson 



Från: Jorgen Johnsson 
Skickat: den 21 november 2021 14:55 
Till: Susan Elmlund 
Ämne: Avsägelse i  vårdbolaget 
 
Hej. 
Härmed avsäger jag mig mitt uppdrag som ersättare i bolaget Omsorg i 
Bjuv.                                                                                                                         
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                       

 

Jörgen Johnsson 
Kommunalråd 
  
 
Mejerigatan 3 
267 34 Bjuv 
0707688437 
www.bjuv.se 

 
 

http://www.bjuv.se/


Från: Lisbeth Madsen 
Skickat: den 5 november 2021 11:35 
Till: Susan Elmlund 
Ämne: Avsägelse 
 
 
 

Härmed avsäger jag mig mitt uppdrag som ledamot och viceordförande 
i Omsorg i Bjuv. 
 
Bjuv 20211105 
Lisbeth Madsen 
 

 

Lisbeth Madsen 
1 vice Ordförande 
Vård omsorg 

Kultur och fritid 
  
Politiken 
Mejerigatan 3 
267 34 Bjuv 
 
www.bjuv.se 

 
 

http://www.bjuv.se/
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§ 151 Dnr 2021-00409  

Revisionen: Granskning av målstyrningen 

Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Bjuvs kommun 
granskat kommunstyrelsens och nämndernas målstyrning i syfte att bedöma 
huruvida denna är utformad på ett sätt som bidrar till måluppfyllelse eller ej. 
Granskningen har resulterat i ett antal rekommendationer och revisionen 
efterfrågar nu svar från kommunstyrelsen. För var och en av 
rekommendationerna önskar revisionen svar på om kommunstyrelsen håller 
med eller inte, vilka åtgärder som kommer vidtas samt när dessa kommer 
vidtas. Svar önskas senast 2021-11-04. Senaste svarsdag har sedermera 
skjutits fram till 2021-11-18. 

 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Klas Nilsson, 2021-10-26 
Revisionen: Granskning av målstyrningen 
Revisionen: Missiv  

 

 

Ärendet 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Bjuvs kommun 
granskat kommunstyrelsen och nämnderna i syfte att bedöma om de har 
säkerställt att målstyrningen utformas på̊ ett sätt som bidrar till 
måluppfyllelsen. Granskningen har genomförts med hjälp av 
dokumentstudier och intervjuer med nyckelpersoner.  

Av rapporten framkommer att kommunstyrelsens och nämndernas 
uppföljning och rapportering av måluppfyllelsen anses följa kommunens 
målstyrningsmodell och målarbetet ger en uppfattning om hur arbetet går för 
de olika nämnderna. Samtidigt gör revisionen bedömningen att kommunens 
målarbete inte förefaller vara styrande för nämndernas verksamheter utan 
att den snarare har en redovisande funktion. Som stöd för denna slutsats 
påpekar granskningen att avvikelser i målstyrningen sällan följs upp med 
beskrivning av åtgärder. Nämndmålens ofta breda formuleringar resulterar i 
ett behov av bedömning av måluppfyllelsen och revisionen tycker sig se en 
viss godtycklighet i dessa bedömningar. Slutligen ser revisionen 
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förekomsten av indikatorer som inte går att följa upp mer än en gång om 
året som problematisk i och med att detta försvårar nämndernas möjligheter 
att vidta åtgärder under året. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisionen kommunstyrelsen 
att: 

– utvärdera om målstyrningen uppnår sitt syfte, 

– se över behovet av ytterligare kommunövergripande samordning och 
vägledning i målarbetet, samt 

– införa tydligare stöd i hur mål som inte uppfylls ska hanteras. 

Kommunstyrelsen och nämnderna rekommenderas vidare att: 

– se över valet av indikatorer så att de möjliggör uppföljning i enlighet 
med styrmodellen. 

För var och en av rekommendationerna önskar revisionen svar på huruvida 

kommunstyrelsen håller med eller inte, vilka åtgärder som kommer vidtas 

samt när dessa kommer vidtas. Svar önskas senast 2021-11-04. Senaste 

svarsdag har sedermera skjutits fram till 2021-11-18. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings svar till revisionen: 

Rekommendation 1: utvärdera om målstyrningen uppnår sitt syfte 

Kommunens målstyrning uppnår flera syften samtidigt som det alltid finns 

utrymme för förbättringar. Kommunstyrelsens förvaltning delar i viss mån 

revisionens bedömning att målarbetet har blivit alltmer redovisande. 

Utvärdering av målarbetet sker kontinuerligt och har resulterat i föresatsen 

att utveckla en i stora drag ny styrmodell för kommunen med större inslag 

av tillitsbaserad styrning. Planen är att utforma denna nya styrmodell under 

år 2022 och implementera den inför år 2023. 

 

 

Rekommendation 2: se över behovet av ytterligare kommunövergripande 

samordning och vägledning i målarbetet 

Som granskningen noterar förekom en hel del kommunövergripande 

samordning och vägledning för ett antal år sedan när kommunen utvecklade 

sin Vision 2030 men det är numera till stor del upp till respektive nämnd att 

på eget initiativ utveckla sina mål och indikatorer. Detta ligger i linje med 

styrmodellens utformning. Samtidigt ska det noteras att kommunstyrelsens 

förvaltning erbjuder stöd och vägledning till övriga förvaltningar när och om 

detta efterfrågas. I den kommande utvecklingen av en ny styrmodell är det 

givetvis både naturligt och nödvändigt att kommunövergripande insatser 

ökar igen.  
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Rekommendation 3: införa tydligare stöd i hur mål som inte uppfylls ska 

hanteras 

Kommunstyrelsens förvaltning delar revisionens bedömning att det i 

dagsläget saknas stöd och riktlinjer dels kring hur ej uppfyllda mål ska 

diskuteras och hanteras, dels kring formulering och uppföljning av åtgärder. 

Behovet av att fastslå sådana riktlinjer och rutiner kommer ses över under 

nästa år i och med utvecklingen av ny styrmodell. 

 

Rekommendation 4: se över valet av indikatorer så att de möjliggör 

uppföljning i enlighet med styrmodellen. 

 

Alla utvalda indikatorer ska kunna följas upp i och med årsredovisningen.  

I de fall detta inte skett kan det bero på uteblivna data eller att rutiner för 

planering och uppföljning av mål och indikatorer inte har följts. 

Det är givetvis att föredra att utvalda indikatorer även kan följas upp i och 

med tertial ett och två men detta skulle i många fall begränsa utbudet av 

tillgängliga indikatorer markant. Flertalet statistiska undersökningar på såväl 

nationell som lokal nivå sker exempelvis endast en gång per år.  

Det är utan tvekan en utmaning att hitta eller utveckla bra indikatorer som 

ger en tydlig och entydig signal på hur verksamheten ligger till. 

Kommunstyrelsens förvaltning gör varje höst en översyn av sina indikatorer 

i syfte att främja en ändamålsenlig uppföljning av verksamheten.  

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta 
föreliggande svar som sitt eget samt översända detta till revisionen.   

 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-11-03, § 210 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta föreliggande svar som sitt eget samt 
översända detta till revisionen.   

   
 
Beslutet skickas till: 
Revisionen 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Klas Nilsson, utredare  
klas.nilsson@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2021-11-0226 
Referens 

KS 2021-00409 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Svar till revisionen: granskning av målstyrningen 

 

Sammanfattning av ärendet 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Bjuvs kommun 

granskat kommunstyrelsens och nämndernas målstyrning i syfte att bedöma 

huruvida denna är utformad på ett sätt som bidrar till måluppfyllelse eller ej. 

Granskningen har resulterat i ett antal rekommendationer och revisionen 

efterfrågar nu svar från kommunstyrelsen. För var och en av 

rekommendationerna önskar revisionen svar på om kommunstyrelsen håller 

med eller inte, vilka åtgärder som kommer vidtas samt när dessa kommer 

vidtas. Svar önskas senast 2021-11-04. Senaste svarsdag har sedermera 

skjutits fram till 2021-11-18. 

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Klas Nilsson, 2021-10-26 
Revisionen: Granskning av målstyrningen 
Revisionen: Missiv  

 

Ärendet 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Bjuvs kommun 
granskat kommunstyrelsen och nämnderna i syfte att bedöma om de har 
säkerställt att målstyrningen utformas på ett sätt som bidrar till 
måluppfyllelsen. Granskningen har genomförts med hjälp av 
dokumentstudier och intervjuer med nyckelpersoner.  

Av rapporten framkommer att kommunstyrelsens och nämndernas 
uppföljning och rapportering av måluppfyllelsen anses följa kommunens 
målstyrningsmodell och målarbetet ger en uppfattning om hur arbetet går för 
de olika nämnderna. Samtidigt gör revisionen bedömningen att kommunens 
målarbete inte förefaller vara styrande för nämndernas verksamheter utan 
att den snarare har en redovisande funktion. Som stöd för denna slutsats 
påpekar granskningen att avvikelser i målstyrningen sällan följs upp med 
beskrivning av åtgärder. Nämndmålens ofta breda formuleringar resulterar i 
ett behov av bedömning av måluppfyllelsen och revisionen tycker sig se en 
viss godtycklighet i dessa bedömningar. Slutligen ser revisionen 
förekomsten av indikatorer som inte går att följa upp mer än en gång om 
året som problematisk i och med att detta försvårar nämndernas möjligheter 
att vidta åtgärder under året. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisionen kommunstyrelsen 
att: 
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– utvärdera om målstyrningen uppnår sitt syfte, 

– se över behovet av ytterligare kommunövergripande samordning och 
vägledning i målarbetet, samt 

– införa tydligare stöd i hur mål som inte uppfylls ska hanteras. 

Kommunstyrelsen och nämnderna rekommenderas vidare att: 

– se över valet av indikatorer så att de möjliggör uppföljning i enlighet 
med styrmodellen. 

För var och en av rekommendationerna önskar revisionen svar på huruvida 

kommunstyrelsen håller med eller inte, vilka åtgärder som kommer vidtas 

samt när dessa kommer vidtas. Svar önskas senast 2021-11-04. Senaste 

svarsdag har sedermera skjutits fram till 2021-11-18. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings svar till revisionen: 

Rekommendation 1: utvärdera om målstyrningen uppnår sitt syfte 

Kommunens målstyrning uppnår flera syften samtidigt som det alltid finns 

utrymme för förbättringar. Kommunstyrelsens förvaltning delar i viss mån 

revisionens bedömning att målarbetet har blivit alltmer redovisande. 

Utvärdering av målarbetet sker kontinuerligt och har resulterat i föresatsen 

att utveckla en i stora drag ny styrmodell för kommunen med större inslag 

av tillitsbaserad styrning. Planen är att utforma denna nya styrmodell under 

år 2022 och implementera den inför år 2023. 

 

Rekommendation 2: se över behovet av ytterligare kommunövergripande 

samordning och vägledning i målarbetet 

Som granskningen noterar förekom en hel del kommunövergripande 

samordning och vägledning för ett antal år sedan när kommunen utvecklade 

sin Vision 2030 men det är numera till stor del upp till respektive nämnd att 

på eget initiativ utveckla sina mål och indikatorer. Detta ligger i linje med 

styrmodellens utformning. Samtidigt ska det noteras att kommunstyrelsens 

förvaltning erbjuder stöd och vägledning till övriga förvaltningar när och om 

detta efterfrågas. I den kommande utvecklingen av en ny styrmodell är det 

givetvis både naturligt och nödvändigt att kommunövergripande insatser 

ökar igen.  

 

Rekommendation 3: införa tydligare stöd i hur mål som inte uppfylls ska 

hanteras 

Kommunstyrelsens förvaltning delar revisionens bedömning att det i 

dagsläget saknas stöd och riktlinjer dels kring hur ej uppfyllda mål ska 

diskuteras och hanteras, dels kring formulering och uppföljning av åtgärder. 

Behovet av att fastslå sådana riktlinjer och rutiner kommer ses över under 

nästa år i och med utvecklingen av ny styrmodell. 

 

Rekommendation 4: se över valet av indikatorer så att de möjliggör 

uppföljning i enlighet med styrmodellen. 

 

Alla utvalda indikatorer ska kunna följas upp i och med årsredovisningen.  
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I de fall detta inte skett kan det bero på uteblivna data eller att rutiner för 

planering och uppföljning av mål och indikatorer inte har följts. 

Det är givetvis att föredra att utvalda indikatorer även kan följas upp i och 

med tertial ett och två men detta skulle i många fall begränsa utbudet av 

tillgängliga indikatorer markant. Flertalet statistiska undersökningar på såväl 

nationell som lokal nivå sker exempelvis endast en gång per år.  

Det är utan tvekan en utmaning att hitta eller utveckla bra indikatorer som 

ger en tydlig och entydig signal på hur verksamheten ligger till. 

Kommunstyrelsens förvaltning gör varje höst en översyn av sina indikatorer 

i syfte att främja en ändamålsenlig uppföljning av verksamheten.  

 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att anta föreliggande svar som sitt eget 
samt översända detta till revisionen.   

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Revisionen 
Diariet 
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§ 79 Dnr 2021-00421  

Revisionsrapport, Granskning av målstyrning 

Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Bjuvs kommun  
granskat kommunstyrelsen och nämnderna i syfte att bedöma om de har  
säkerställt att målstyrningen utformats på ett sätt som bidrag till  
måluppfyllelse.  
EY sammanfattande bedömning är att kommunens målarbete inte uppnår  
sitt styrande syfte för kommunstyrelsen och nämnderna verksamheter.  
Istället fungerar målarbetet som ett medel för kommunstyrelsen och  
nämnderna att redovisa resultat för sina verksamheter. 
EY kommer fram till flera rekommendationer varav de flesta berör bara  
kommunstyrelsen men en rekommendation avser även nämnderna. I denna  
rekommendation rekommenderar EY att kommunstyrelsen och nämnderna  
att se över valet av indikatorer så att de möjliggör uppföljning i enlighet med  
styrmodellen. Även antalet mål och indikatorer bör ses över.  
Revisorerna önskar nu svar på vilka åtgärder som utskottet tänker vidta  
med anledning av vad som framkommit i granskningen och de  
rekommendationer som lämnats. Revisorerna önskar svar på om utskottet  
håller med eller inte, vilka åtgärder som utskottet avser att vidta och när. 
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Mikael Bogarve 2021-10-15 
- Revisionsrapport Granskning av målstyrning 
- Missiv målstyrning 
 
 

 
Avdelningens förslag till beslut 
Utskottet för arbete och tillväxt föreslås besluta att se över sina mål och  
sina indikatorer så att de uppfyller vad som framkommit i granskningen av  
målstyrningen. Översynen av utskottets mål skall genomföras snarast. 
 

 

 

 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxts beslut 

att Utskottet för arbete och tillväxt föreslås besluta att se över sina mål och  
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sina indikatorer så att de uppfyller vad som framkommit i granskningen av  
målstyrningen. Översynen av utskottets mål skall vara klar senast  
2021-12-31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Revisorerna. 
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Målstyrning 

Dnr KS2021-00421 

Sammanfattning av ärendet 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Bjuvs kommun 
granskat kommunstyrelsen och nämnderna i syfte att bedöma om de har 
säkerställt att målstyrningen utformats på ett sätt som bidrag till 
måluppfyllelse.  

EY sammanfattande bedömning är att kommunens målarbete inte uppnår 
sitt styrande syfte för kommunstyrelsen och nämnderna verksamheter. 
Istället fungerar målarbetet som ett medel för kommunstyrelsen och 
nämnderna att redovisa resultat för sina verksamheter. 

EY kommer fram till flera rekommendationer varav de flesta berör bara 
kommunstyrelsen men en rekommendation avser även nämnderna. I denna 
rekommendation rekommenderar EY att kommunstyrelsen och nämnderna 
att se över valet av indikatorer så att de möjliggör uppföljning i enlighet med 
styrmodellen. Även antalet mål och indikatorer bör ses över.  

Revisorerna önskar nu svar på vilka åtgärder som utskottet tänker vidta 
med anledning av vad som framkommit i granskningen och de 
rekommendationer som lämnats. Revisorerna önskar svar på om utskottet 
håller med eller inte, vilka åtgärder som utskottet avser att vidta och när.  

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Mikael Bogarve 2021-10-15 
- Revisionsrapport Granskning av målstyrning 
- Missiv målstyrning 

 

Avdelningens förslag till beslut 

Utskottet för arbete och tillväxt föreslås besluta att se över sina mål och sina 
indikatorer så att de uppfyller vad som framkommit i granskningen av 
målstyrningen Översyn av mål och indikatorer skall genomföras så snart 
som möjligt.   

 

Mikael Bogarve 
Avdelningschef  

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Revisorerna  
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§ 88 Dnr 2021-00177  

Revisionen: Granskning av målstyrningen 

Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Bjuvs kommun 
granskat kommunstyrelsen och nämnderna i syfte att bedöma om de har 
säkerställt att målstyrningen utformas på ett sätt som bidrar till 
måluppfyllelsen.  
Vikten av en ändamålsenlig målstyrningsprocess gäller inte bara 
planeringen och upprättandet av budget, utan i lika stor utsträckning kontroll 
och stöd i följsamheten. Centralt för målstyrning är mål som är tidsatta och 
mätbara som kan följas upp löpande.  
EY sammanfattande bedömning är att kommunens målarbete inte är särskilt 
styrande för kommunstyrelsens och nämndernas verksamheter. Istället 
fungerar målarbetet som ett medel för kommunstyrelsen och nämnderna att 
redovisa resultat för deras verksamheter. Vi grundar vår bedömning på att 
det vid årsredovisningen för 2020 fanns 21 nämndmål som inte var 
uppfyllda men det finns endast ett exempel på en åtgärd som infördes till 
följd av avvikelse i måluppfyllelsen. Sammantaget kan det finnas skäl att 
utvärdera om kommunens målstyrning når upp till sitt syfte i enlighet med 
den fastställda styrmodellen.    
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-10-18 Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 
tekniska förvaltning 
Missiv granskning av målstyrningen 
Revisionsrapport EY ”Bjuvs kommun - Granskning av målstyrning” 
 

 
Ärendet 
Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med 
anledning av vad som framkommit i granskningen och de 
rekommendationer som lämnas. Revisorernas rekommenderar nämnden att 
se över valet av indikatorer så att de möjliggör uppföljning i enlighet med 
styrmodellen. Även antalet mål och indikatorer bör se över.  
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Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltning föreslår tekniska nämnden att besluta att skicka 
följande svar till revisorerna:  
Tekniska förvaltning har inledd sedan början året 2021 arbete med att se 
över antalet mål och indikatorer vilket ledde till ett mindre antal mål och 
indikatorer att följa upp redan under 2021. Det arbete kommer att fortsätta 
under 2022 i enlighet med styrmodellen och enligt förslag till process nedan.  
 

Yrkande 
Alf Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.   
 
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att skicka följande svar till revisorerna:  
Tekniska förvaltning har inledd sedan början året 2021 arbete med att se 
över antalet mål och indikatorer vilket ledde till ett mindre antal mål och 
indikatorer att följa upp redan under 2021. Det arbete kommer att fortsätta 
under 2022 i enlighet med styrmodellen och enligt förslag till process nedan.    
 
Beslutet skickas till 
Bjuvs kommuns revisorer 
Kommunstyrelsen 
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Revisionen: Granskning av målstyrningen 

 

Sammanfattning av ärendet 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Bjuvs kommun 
granskat kommunstyrelsen och nämnderna i syfte att bedöma om de har 
säkerställt att målstyrningen utformas på ett sätt som bidrar till 
måluppfyllelsen.  
Vikten av en ändamålsenlig målstyrningsprocess gäller inte bara 
planeringen och upprättandet av budget, utan i lika stor utsträckning kontroll 
och stöd i följsamheten. Centralt för målstyrning är mål som är tidsatta och 
mätbara som kan följas upp löpande.  
EY sammanfattande bedömning är att kommunens målarbete inte är särskilt 
styrande för kommunstyrelsens och nämndernas verksamheter. Istället 
fungerar målarbetet som ett medel för kommunstyrelsen och nämnderna att 
redovisa resultat för deras verksamheter. Vi grundar vår bedömning på att 
det vid årsredovisningen för 2020 fanns 21 nämndmål som inte var uppfyllda 
men det finns endast ett exempel på en åtgärd som infördes till följd av 
avvikelse i måluppfyllelsen. Sammantaget kan det finnas skäl att utvärdera 
om kommunens målstyrning når upp till sitt syfte i enlighet med den 
fastställda styrmodellen.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-10-18 Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 
tekniska förvaltning 

Missiv granskning av målstyrningen 

Revisionsrapport EY ”Bjuvs kommun - Granskning av målstyrning” 

 

Ärendet 

Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med 
anledning av vad som framkommit i granskningen och de 
rekommendationer som lämnas. Revisorernas rekommenderar nämnden att 
se över valet av indikatorer så att de möjliggör uppföljning i enlighet med 
styrmodellen. Även antalet mål och indikatorer bör se över.  

  

 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 

Tekniska förvaltning föreslår tekniska nämnden att besluta att skicka 
följande svar till revisorerna:  

Tekniska förvaltning har inledd sedan början året 2021 arbete med att se 
över antalet mål och indikatorer vilket ledde till ett mindre antal mål och 
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indikatorer att följa upp redan under 2021. Det arbete kommer att fortsätta 
under 2022 i enlighet med styrmodellen och enligt förslag till process nedan.    

 

 

 

                                                                                                                                       

 

 
Thorsten Olow Schnaars 
Förvaltningschef 

Beslutet ska skickas till 
Bjuvs kommuns revisorer 

Kommunstyrelsen 
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