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1

Sammanfattning

Länsstyrelsen i Skåne län har genom föreläggande om kompletterande markundersökning på fastigheterna Garvaren 4,7,8 och 11 i Simrishamns kommun , 2011-0622, ålagt Albany International Aktiebolag att utföra kompletterande markundersökningar.
WSP Environmental har på uppdrag av Albany International AB gjort en översiktlig
miljöteknisk markundersökning i enlighet med Länsstyrelsens föreläggande, Omprövning enligt 27§ Förvaltningslagen och föreläggande om miljöteknisk markundersökning, 2011-01-13. Denna undersökning redovisas i rapport ”Översiktlig miljöteknisk markundersökning, fd Ehrnbergs och Son Läderfabrik” daterad 2011-0223.
Vid den översiktliga miljötekniska markundersökningen påvisades petroleumprodukter och klorerade lösningsmedel inom två områden. Det var området kring GV2
på fastigheten Garvaren 4 och området kring punkten GV14 på fastigheten Garvaren
7. Föroreningar påvisades både i mark och i grundvatten. På fastigheten Garvaren
11 påvisades en hög halt av bly i provpunkten GV4 och på fastigheten Garvaren 8
påvisades en hög halt av krom i provpunkten Skr 30. Efter det att dessa resultat redovisats, påtalade Länsstyrelsen att omfattningen och utbredningen av ovanstående
föroreningarna inom dessa områden borde klargöras.
Syftet med denna kompletterande undersökning (utförd under hösten 2011) har varit
att klargöra omfattning av påträffade föroreningar vid den tidigare undersökningen
(WSP 2011-02-23) och att utvärdera om dessa föroreningar kan utgöra en risk för
människors hälsa eller miljön.
Den kompletterande undersökningen har gjorts inom de fyra ovanstående fastigheterna där sammanlagt 12 nya skruvborrningar har genomförts. I dessa 12 borrhål har
8 grundvattenrör installerats.
En mycket höga halt av trikloreten i grundvattnet i punkten GV105 och relativt höga
halter av trikloreten i jord i samma punkt tyder på att det kan finnas en mycket allvarlig förorening av klorerade lösningsmedel på Garvaren 4. Haltnivåerna tyder på
att det kan finnas fri fas av trikloreten i marken. På Garvaren 4 har även tydligt förhöjda halter av bensen och toluen påvisats. Föroreningarna kan idag utgöra en risk
för både människors hälsa och miljön.
På Garvaren 7 har en petroleumförorening påvisats både i jorden och i grundvattnet.
På Garvaren 7 finns också en tydlig förekomst av klorerade lösningsmedel i grundvattnet. Det kan finnas en risk framför allt för människors hälsa och det är troligen
inträngning av förorenad ånga i byggnader som utgör den största risken. Risknivåerna inom Garvaren 7 bedöms dock vara betydligt lägre än inom Garvaren 4.
Kompletterande undersökningar på Garvaren 8 och 11 har inte visat på någon ytterligare förekomst av krom resp. bly överstigande riktvärdet för MKM. Halter av barium strax över riktvärdet för MKM har dock påvisats i provpunkterna Skr 110 och
Skr 111, men förhöjda halter har påvisats på större djup. Med ovanstående information om föroreningssituationen på Garvaren 8 och 11 bedöms risken för människors
hälsa eller miljön vara mycket liten vid nuvarande markanvändning.
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2

Bakgrund

På fastigheterna Garvaren 4, 7, 8, 10 och 11 har det tidigare bedrivits verksamhet
bestående av garveri och industrideponi. I garveriverksamheten användes bl.a. krom
för garvning och trikloreten för avfettning.
Länsstyrelsen i Skåne län har genom föreläggande ”Omprövning enligt 27§ Förvaltningslagen och föreläggande om miljöteknisk markundersökning, 2011-01-13, ålagt
Albany International Aktiebolag att utföra miljötekniska undersökningar på fastigheterna Garvaren 4, 7, 8, 10 och 11 i Simrishamns kommun.
WSP Environmental gjorde på uppdrag av Albany International AB en översiktlig
miljöteknisk markundersökning i enlighet med Länsstyrelsens föreläggande. Resultaten från denna undersökning redovisas i rapport ”Översiktlig miljöteknisk markundersökning, fd Ehrnbergs och Son Läderfabrik” daterad 2011-02-23.
Vid denna översiktliga miljötekniska markundersökning påvisades petroleumprodukter och klorerade lösningsmedel i två områden, se bilaga 3:2 och bilaga 4:1. Det
är området kring provpunkt GV2 på fastigheten Garvaren 4 och området kring
provpunkt GV14 på fastigheten Garvaren 7. Föroreningarna påträffades både i mark
och i grundvatten. Efter det att resultaten redovisats, påtalade Länsstyrelsen att omfattningen av föroreningar (klorerade lösningsmedel och petroleumprodukter) inom
dessa områden borde klargöras.
I provpunkt GV4 på Garvaren 11 påvisades en relativt hög halt av bly på 2,0-2,8
meters djup, se bilaga 3:1. Efter det att resultaten redovisats, påtalade Länsstyrelsen
att utbredningen av bly i anslutning till GV4 borde klargöras.
I provpunkt Skr 30 på Garvaren 8 påvisades en hög halt av krom på1,5-2,0 meters
djup, se bilaga 3:1. Efter det att resultaten redovisats, påtalade Länsstyrelsen att utbredningen av krom i anslutning till Skr 30 borde klargöras. Länsstyrelsen ville
också att en kompletterande analys av krom skulle göras på prover från provpunkt
Skr 27, om dessa fanns kvar.
Denna rapport omfattar kompletterande markundersökningar på fastigheterna Garvaren 4,7,8 och 11 i Simrishamns kommun , enligt föreläggande om kompletterande
markundersökning på fastigheterna Gar varen 4,7,8 och 11 i Simrishamns kommun ,
2011-06- 22. För en mer detaljerad historik hänvisas även till rapport ”Översiktlig
miljöteknisk markundersökning, fd Ehrnbergs och Son Läderfabrik” WSP Environmental 2011-02-23

3

Undersökningens syfte

Syftet med den kompletterande undersökningen är att klargöra omfattning av de
föroreningar som påträffades vid den tidigare undersökningen (WSP 2011-02-23)
och att utvärdera om dessa föroreningar kan utgöra en risk för människors hälsa eller miljön.

4

Undersökningens omfattning

Provtagning av jord utfördes den 8-9 september 2011. Provtagningen av grundvatten utfördes den 20 september. Provtagningen utfördes av Ulf och Anne-Marie
Hempel, WSP Environmental Halmstad.
Garvaren 4 och 7
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Skruvborrning och installation av grundvattenrör i 7 punkter (GV101GV107) , se bilaga 1:1.
Grundvattenrören av HDPE-plast (godkänd för miljöprovtagning) med dimension 63/51 trycktes ner i hålen.
Vid borrningen togs jordprover som samlingsprover på ungefär varje halvmeter, se bilaga 2:2.
Fältmätning med ett PID-instrument (fotojonisationsdetektor) skedde på
upptagna jordprover för att påvisa förekomst av flyktiga kolväten i gasform
i de uttagna jordproverna.
Vid PID-utslag eller syn och luktintryck som indikerar förorening i jord
skickades utvalda prover till laboratorium. Fem prover skickades för analys
med avseende på alifater, aromater och BTEX, fyra prover skickades för
analys med avseende på klorerade alifater och tre prover skickades för analys med avseende på alifater, aromater, BTEX och klorerade alifater. På ett
prov utfördes en screeninganalys av flyktiga ämnen, se bilaga 3:2.
Provtagning av grundvatten och analys med avseende på klorerade lösningsmedel och petroleumkolväten skedde i de nya rören GV101-107 samt i
två befintliga grundvattenrör GV2 och GV14, se bilaga 4:2. Grundvattenytans nivåer mättes i samtliga rör.
Garvaren 11
En kompletterande skruvborrning med hjälp av borrbandvagn utfördes i
punkt 108 och 109, ca 4-5 meter från GV4, se bilaga 1:1 och bilaga 2:2.
Borrning skedde ner till ca 3,0 respektive 2,1 meters djup, dvs i närheten av
den nivå där föroreningar av bly över MKM tidigare påträffats.
Vid borrningen togs jordprover som samlingsprover på ungefär varje halvmeter. Totalt skickades två jordprover från vardera provpunkt till laboratorium för analys av bly och en flertal andra metaller, se bilaga 3:1
Garvaren 8
Två kompletterande analyser av krom (totalhalt) och ett flertal andra metaller utfördes på prover från provpunkt Skr 27, se bilaga 3:1. Proverna togs på
nivåerna 1,0-1,6 mumy och 1,6-2,0 mumy. Då proverna legat länge gjordes
ingen analys av krom VI då förhållandet mellan kron III och Krom VI kan
ha förändrats under förvaringen.
Kompletterande borrning med hjälp av borrbandvagn utfördes i punkterna
110, 111 och 112 strax uppströms Skr 30, se bilaga 1:1. Borrning skedde
ner till mellan 2,4 och 3,8 meters djup, dvs betydligt djupare än på den nivå
(1,5-2,0 meter djup) där förorening av krom tidigare påträffats.
Vid borrningen togs jordprover som samlingsprover på ungefär varje halvmeter. Totalt skickades 7 jordprover till laboratorium för analys av krom
och ett flertal andra metaller. Den totala halten krom översteg 10 mg/kg i
samtliga prov och därför utfördes en kompletterande analys av krom VI på
sex av de sju jordproverna, se bilaga 3:1.
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Laboratorieanalyserna utfördes av ALS Scandinavia AB, ALcontrol AB och Milan
A/S som är ackrediterade för aktuella analyser.

5

Områdesbeskrivning

Fastigheterna Garvaren 4, 7, 8, 10 och 11 ligger på Skansens industriområde i centrala Simrishamn, Simrishamns kommun, se figur 1. Undersökningsområdet inom
fastigheterna är ca 40 000 m2.

Figur 1. Undersökningsområdet är inringat med rött, (källa: Eniro).

Norr om undersökningsområdet ligger Simrishamns järnvägsstation. Österut, på
andra sidan Branteviksvägen, ligger ett industriområde och hamn. Västerut ca 100
meter bort, ligger ett bostadsområde. Söderut ligger en gräsbevuxen yta med buskar
och träd.
Berörda fastigheter och fastigheterna i närområdet är anslutna till kommunalt
dricksvattennät. Fastigheten ligger inte inom skyddsområde för grundvattentäkt.

5.1

Geologiska förhållanden

Enligt SGUs jordartskarta består området av sand. Den sedimentära berggrunden
går i dagen strax söder och strax norr om området.
Vid genomförda undersökningar har det visat sig att jordlagerföljden (sett från
markytan och nedåt) består av en fyllning vars mäktighet varierar mellan ca 0,2-1,5
meter. Under fyllningen finns sand som i sin tur underlagras av ler-morän som ligger på den sedimentära berggrunden av kvartsit.
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5.2

Hydrogeologiska förhållanden

Vid den översiktliga undersökningen, hösten 2010, bedömdes det huvudsakliga
grundvattenflödet ske i nordostlig riktning. I samband med den kompletterande
undersökningen kunde grundvattennivåmätningar göras i fler grundvattenrör och
även vid denna undersökning görs bedömningen att det huvudsakliga grundvattenflödet sker mot nordost, se bilaga 5.

5.3

Recipienter och skyddsområden

Närmaste recipient är Östersjön som ligger ca 250 m österut.

6

Generella jämför- och riktvärden

6.1

Riktvärden i jord

Resultaten från laboratorieanalyserna jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV, 2009).
Naturvårdsverkets riktvärden är uppdelade i två typer av markanvändning:
Känslig Markanvändning (KM): Markkvaliteten begränsar inte val av markanvändning och grundvattnet skyddas. Marken skall t.ex. kunna användas till bostäder,
daghem, odling etc. Grundvatten inom området används till dricksvatten. De exponerade grupperna antas vara barn, vuxna och äldre som lever inom området under en
livstid. De flesta typer av markekosystem skyddas. Ekosystem i närbeläget ytvatten
skyddas.
Mindre Känslig Markanvändning (MKM): Markkvaliteten begränsar val av markanvändning och grundvattnet skyddas. Marken kan t.ex. användas för kontor, industrier eller vägar. Grundvattnet skyddas som en naturresurs. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas inom området under sin yrkesverksamma tid
samt barn och äldre som tillfälligt vistas inom området. Vissa typer av markekosystem skyddas. Ekosystemet i närbeläget ytvatten skyddas.
Följande exponeringsvägar beaktas vid de olika markanvändningsalternativen:
Exponeringsväg
Människor
Intag av jord (oralt)
Hudkontakt
Inandning av damm
Inandning av ångor
Intag av grundvatten
Intag av växter
Miljö
Effekter inom området
Effekter i ytvattenrecipient

KM

MKM

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

Undersökningsområdet är ett industriområde och uppmätta föroreningshalter bör
därför jämföras med riktvärden för MKM.

6.2

Riktvärden i grundvatten

Uppmätta halter av petroleumprodukter i grundvattnet jämförs med riktvärden för
grundvatten i rapporten ”Efterbehandling av förorenade bensinstationer och diesel-
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anläggningar”, SPI 2011. Metaller, trikloreten och vinylklorid jämförs med Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30 och Holländska riktvärden
(s k ”Intervention values”), vilka indikerar när åtgärder kan behöva vidtas. Grundvattnet används inte som dricksvatten men Livsmedelsverkets gränsvärden används
ändå som jämförelse. De Holländska riktvärden som används är mer ändamålsenliga
när det gäller att bedöma risken med uppmätta halter i grundvattnet.

7

Resultat

Nedan beskrivs undersökningsresultat för respektive fastighet. Resultaten av fältobservationer och PID-mätningar redovisas i bilaga 2:2. Samtliga analysrapporter redovisas i bilaga 6-7. Provpunkternas lägen framgår av bilaga 1:1.

7.1

Garvaren 4

Resultat - jord
I provpunkt 105, på 2,7-3,8 meters djup, påvisades en hög halt av trikloreten, betydligt högre än riktvärdet för MKM. På 3,4-3,8 meters djup i denna punkt, påvisades
också bensen överstigande riktvärdet för MKM, se bilaga 3:2.
Vid den tidigare undersökningen, hösten 2010, påvisades halter av bensen, toluen
och trikloreten över Naturvårdsverkets riktvärden för MKM i provpunkten GV2.
Halten av tyngre alifater C16-C35 var högre än riktvärdet för KM i denna punkt.
I övriga punkter på och i anslutning till Garvaren 4 gick det inte att påvisa någon
förekomst av lättflyktiga kolväten (vid PID-mätning) varken vid denna eller tidigare
undersökning. Föroreningshalter i jordprov vid laboratorieanalys gick inte heller att
påvisa vid tidigare undersökningar, se bilaga 3:2.
Resultat - grundvatten
Vid den översiktliga undersökningen, hösten 2010, påvisades en halt av trikloreten
på 860 µg/l i GV2 och 38 µg/l i GV1C. Nedbrytningsprodukterna dikloreten och
vinylklorid gick också att påvisa. Haltnivåerna av dessa ämnen tyder på att det har
förekommit eller förekommer naturlig nedbrytning av klorerade föroreningar, se
bilaga 4:1.
Halterna av bensen, toluen och tyngre alifater C16-C35 var förhöjda i det jordprov
som togs i GV2, hösten 2010 (se ovan). Vid detta tillfälle och i denna punkt togs
dock inget grundvattenprov med avseende på dessa ämnen.
Vid den kompletterande undersökningen, hösten 2011, påvisades i GV2 halter av
bensen över riktvärden för ”dricksvatten” och ”ångor i byggnader”. Halten av toluen
var högre än riktvärden för ”dricksvatten”, ”bevattning” och ”miljörisker för ytvatten”, se bilaga 4:2.
Halterna av trikloreten och vinylklorid i GV2 var vid provtagningen hösten 2011
något lägre än vid provtagningen under hösten 2010. Halten av dikloreten var dock
högre än vid provtagningen under hösten 2010. Halterna av vinylklorid och dikloreten överstiger Holländska ”Intervention values”, se bilaga 4:2.
I de nyinstallerade grundvattenrören GV104- GV107 detekterades klorerade lösningsmedel i samtliga punkter. Halter över ”Intervention values” påvisades i
GV105-107. Halterna av trikloreten i punkten GV105 bedöms som mycket hög och
haltnivåerna ger tydliga tecken på förekomst av fri fas av trikloreten, se bilaga 4:2.
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I grundvattenprovet från GV105 var halten av bensen högre än riktvärden för
”dricksvatten”, ”ångor i byggnader”, ”bevattning” och ”miljörisker för ytvatten”, se
bilaga
Vid föregående undersökning, hösten 2010, var halten av arsenik i grundvattnet något högre än Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten. Halten barium bedömdes som hög (hösten 2010) trots att jämförvärde saknas. Ingen analys av dessa
ämnen gjordes vid den kompletterande undersökningen under hösten 2011.

7.2

Garvaren 7

Resultat - jord
I jordprover från punkten GV14 påvisades (vid den tidigare undersökningen, hösten
2010) alifater C5-C16, alifater C16-C35 och aromater C10-C16 över Naturvårdsverkets riktvärden för MKM.
I den nya provpunkten GV101 påvisades halter av alifater C12-C16, alifater C5C16, alifater C16-C35, aromater C10-C16 överstigande riktvärdet för MKM. Högst
halter påvisades på ca 2,5-3,5 meters djup. I ett något djupare taget jordprov på ca
3,8-4,4 meters djup var halterna lägre än riktvärdet för MKM.
I GV102 och GV103 noterades ingen lukt eller någon förekomst av lättflyktiga
kolväten vid PID-mätning, vilket innebar att inga prover skickades till laboratorium.
Resultat - grundvatten
I GV14 påvisades vid provtagningen hösten 2010 (föregående undersökning) bensen, trikloreten och dess nedbrytningsprodukter. Halterna var högre än Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten.
Vid den kompletterande undersökningen (hösten 2011) påvisades en lägre bensenhalt, en högre halt av trikloreten och dikloreten samt en lägre halt av vinylklorid i
GV14. Samtliga påvisade föroreningshalter var högre än Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten. Vinylkloridhalten överstiger även Holländska listans ”Intervention value”.
I den nya punkten GV101 påvisades aromater (C10-C16) och bensen. Halterna var
högre än riktvärdena för dricksvatten. Även klorerade alifater kunde påvisas i denna
punkt. Halten av vinylklorid överstiger gränsvärdet för dricksvatten. Trikloreten kan
påvisas i GV101 men halterna är lägre än gränsvärdet för dricksvatten.
I GV102 är halterna av trikloreten och vinylklorid något högre än gränsvärdet för
dricksvatten.
I GV 103 påvisades spår av trikloreten men halten var lägre än gränsvärdet för
dricksvatten.
Vid den tidigare undersökningen (hösten 2010) påvisades tenn i GV 13 och halterna
var då högre än Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten. Inga grundvattenprover av tenn togs vid undersökningen hösten 2011.

7.3

Garvaren 8

Resultat - jord
I de två kompletterande analyserna av prover från provpunkt Skr 27 (1,0-1,6 resp.
1,6-,0 mumy) gick det inte att finna några haltnivåer av krom eller andra metaller
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över riktvärdet för MKM. Då proverna legat länge gjordes ingen analys av krom VI
då förhållandet mellan krom III och krom VI kan ha förändrats under förvaringen.
I de totalt 7 jordproverna från provpunkterna 110, 111 och 112 som skickades till
laboratorium för analys av krom och andra metaller var det inget prov med högre
kromhalt än riktvärdet för MKM. Den totala halten krom översteg 10 mg/kg i samtliga prov och därför analyserades sex av proverna med avseende på krom VI. Det
kunde dock inte påvisas några halter av krom VI högre än riktvärdet för KM.
I provpunkt Skr 110 och Skr 111 var halterna av barium högre än riktvärdet för
MKM.
I punkten GV111 på ca 2,0-2,4 meters djup påvisades vid PID-mätning en förhöjd
halt av lättflyktiga kolväten. Ett PID-värde på 50 ppm påvisades. Vid laboratorieanalys visade det sig dock att denna PID-halt framför allt orsakats av en förhöjd toluenhalt. Toluenhalten var lägre än det generella riktvärdet för KM.

7.4

Garvaren 11

Resultat - jord
I punkt 108 och 109 påvisade inga halter av bly eller andra metaller över riktvärdet
för MKM, se bilaga 3:1. Den påvisade halten av bly i GV4 bedöms därför inte ha
någon större utbredning

8

Utvärdering och förenklad riskbedömning

Garvaren 4
En mycket hög halt av trikloreten i grundvattnet i punkten GV105 och relativt höga
halter av trikloreten i jord i samma punkt tyder på att det kan finnas en mycket allvarlig förorening av klorerade lösningsmedel på Garvaren 4. Haltnivåerna tyder på
att det kan finnas fri fas av trikloreten i marken. Föroreningen kan idag utgöra en
risk för både människors hälsa och miljön. Framför allt är det risken för spridning
via grundvattnet och för inträngning av förorenad ånga i byggnader.
Föroreningskällan bedöms finnas i närheten och/eller strax uppströms punkten
GV105. Föroreningen förefaller ha sjunkit ner i lermoränen, löst sig i grundvattnet
och därefter spridit sig med grundvattnet ner till grundvattenrören GV106 och
GV107. Det är troligt att föroreningsspridningen skett bortanför punkten GV107.
Om GV106 och GV107 är placerade centralt i föroreningsplymen är dock inte möjligt att avgöra. Det har förekommit eller förekommer en naturlig nedbrytning av
klorerade lösningsmedel i föroreningen. En tydlig förändring av föroreningens
sammansättning från provtagningen under hösten 2010 och hösten 2011 i grundvattenrör GV2 kan vara ett tecken på en pågående naturlig nedbrytning.
På Garvaren 4 har även tydligt förhöjda halter av bensen och toluen påvisats. Denna
förorening kan också spridas med grundvattnet samtidigt som det finns risk för inträngning av förorenad ånga i byggnader.
Bensen och toluenföroreningen kan också ha bidragit till en ökad nedbrytning av
klorerade lösningsmedel.
Garvaren 7
På Garvaren 7 har en petroleumförorening påvisats både i jorden och i grundvattnet.
På Garvaren 7 finns också en tydlig förekomst av klorerade lösningsmedel i grund-
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vattnet. Under föroreningen finns en lermorän som verkar ha stoppat föroreningen i
djupled.
Petroleumföroreningen har framför allt påvisats i punkterna GV14 och GV101. I
grundvattnet i dessa punkter finns halter av aromater C10-C16, bensen, trikloreten
och dess nedbrytningsprodukter över Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten. Halten av vinylklorid i punkten GV14 överstiger dessutom det Holländska ”Intervention value”.
Halterna avtar mot söder. I GV102 är halterna av trikloreten och vinylklorid fortfarande över gränsvärdet för dricksvatten. I GV 103 finns endast spår av trikloreten.
Det kan finnas en risk framför allt för människors hälsa och det är troligen inträngning av förorenad ånga i byggnader som utgör den största risken. Risknivåerna inom
Garvaren 7 bedöms dock vara betydligt lägre än inom Garvaren 4.
Garvaren 8
Kompletterande undersökningar på Garvaren 8 har inte visat på någon ytterligare
förekomst av krom överstigande riktvärdet för MKM. Halter av barium strax över
riktvärdet för MKM har dock påvisats i provpunkterna Skr 110 och Skr 111. Förhöjda halter har dock påvisats på större djup vilket sannolikt innebär att risken för
människors hälsa eller miljön borde vara mycket liten.
Garvaren 11
På Garvaren 11 har kompletterande undersökningar inte kunnat påvisa någon förekomst av bly eller andra metaller. Det är således endast i jordprovet från GV4 som
på 2,0-2,8 meters djup gick att påvisa en halt av bly över riktvärdet för MKM. Utbredningen av bly i denna del av Garvaren 11 bedöms därför vara liten. Påvisades
föroreningshalter finns dessutom på relativt stort djup och risken för människors
hälsa eller miljön bedöms vara mycket liten.
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Slutsatser

Påvisade föroreningshalter på Garvaren 4 tyder på en mycket allvarlig förorening av
trikloreten. Haltnivåerna tyder på att det kan finnas fri fas av trikloreten i marken.
Höga föroreningshalter av bensen och toluen har också påvisats. Föroreningarnas
utbredning och dess spridningsförutsättningar är inte i detalj klarlagd, men det är
sannolikt att föroreningarna kan utgöra en risk för både människors hälsa och miljön. Störst risk föreligger sannolikt genom spridning med grundvattnet och genom
inträngning av förorenad ånga i byggnader.
På Garvaren 7 har en petroleumförorening påvisats både i jorden och i grundvattnet.
På Garvaren 7 finns också en tydlig förekomst av klorerade lösningsmedel i grundvattnet. Det kan finnas en risk framför allt för människors hälsa och det är troligen
inträngning av förorenad ånga i byggnader som utgör den största risken. Risknivåerna inom Garvaren 7 bedöms dock vara betydligt lägre än inom Garvaren 4.
Kompletterande undersökningar på Garvaren 8 och 11 har inte visat på någon ytterligare förekomst av krom resp. bly överstigande riktvärdet för MKM. Halter av barium strax över riktvärdet för MKM har dock påvisats i provpunkterna Skr 110 och
Skr 111, men förhöjda halter har påvisats på större djup. Med nuvarande information om föroreningssituationen på Garvaren 8 och 11 bedöms risken för människors
hälsa eller miljön vara mycket liten vid nuvarande markanvändning.
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Övrigt

Provtagningsstrategi och urval av analyser baseras på erfarenhetsmässiga bedömningar och branschpraxis. Av naturliga skäl kan dock inte uteslutas att det finns förorening i punkter/områden som inte har undersökts eller att det förekommer ämnen
och föreningar som inte analyserats. Underlaget från undersökta jordprover och de
fungerande grundvattenrören anses vara tillräckligt för att göra en tillförlitlig bedömning av föroreningssituationen.
Denna rapport bör delges berörda fastighetsägare.
Berörda fastighetsägare bör observera att schakt i förorenad jord är anmälningspliktig. Anmälan bör lämnas in till den lokala tillsynsmyndigheten i god tid innan arbetena skall påbörjas.
För att uppfylla föreläggande om kompletterande markundersökning på fastigheterna Gar varen 4,7,8 och 11 i Simrishamns kommun , 2011-06- 22, delges denna rapport Länsstyrelsen i Skåne län.

Halmstad den 28 oktober 2011.
WSP Environmental
Avdelningen Mark och Vatten

Suzanne Näckdal
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