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1 Bakgrund och syfte 
Undersökningen har till syfte att visa om det finns några hinder i form av behov av sanering 

eller andra åtgärder för den planerade markanvändningen vilken är kvartersmark för 

bostadsändamål. Anledningen är att pesticider som kan ha använts vid odling kan stanna kvar i 

marken under lång tid. På uppdrag av Simrishamns kommun har Breccia Konsult AB utfört en 

översiktlig miljöteknisk markundersökning på området. Innan undersökningen utfördes 

upprättades en provtagningsplan som kommunicerades med tillsynsmyndigheten och 

godkändes av den samma.  

Figur 1. Orienteringskarta från Eniro.se där aktuell fastighet är markerad med rött. 

 

2 Områdesbeskrivning 
På fastigheten, som är ca 18 000 m2 stor, finns idag en äldre fruktodling. Direkt öster om 

fastigheten ligger bostadsområden och ett skogsområde och norrut ligger Östersjön. Gårdar 

med åkermark gränsar till fastigheten i väst och syd. Centrala Kivik ligger norr om fastigheten. 

Enligt historiska foton har fastigheten tidigare används som odlings- och åkermark och den var 

även omringad av liknande mark. 
 

Det har inte utförts någon MIFO-utredning på fastigheten. 

 

Den dominerande jordarten i området är, enligt SGU:s jordartskarta 1:25 000 – 1:100 000, 

isälvssediment (sand). I de centrala delarna av fastigheten finns också glacial lera och längst 

söderut på undersökningsområdet, finns sandig morän. Jordarterna i området med glacial lera 

har låg genomsläpplighet, i området med sandig morän är det medelhög genomsläpplighet och 

i de övriga delarna är det hög genomsläpplighet i och med isälvssediment (sand). Det 
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dominerande jorddjupet är 10–20 m i de norra delarna av fastigheten och i de södra delarna 

5–10 m och 3–5 m. 

 

Närmaste ytvatten är Östersjön som ligger drygt 700 m nordost om fastigheten. En 

vattenbrunn av typen ”Annan användning” är belägen på den södra delen av fastigheten, på 

gränsen av det område som den här provtagningsplanen gäller, enligt SGU:s brunnsarkiv. Ca 

50, 60 respektive 100 m öster om fastigheten ligger tre energibrunnar. Fastigheten är inte 

ansluten till kommunalt VA. Grundvattnets strömningsriktning bedöms vara åt nordost, mot 
Östersjön. 

 

3 Tidigare undersökningar 
Geotekniska undersökningar har utförts på området. I oktober år 2010 utfördes en översiktlig 

geoteknisk undersökning på den östra delen av fastigheten, som visade att marken överst 

består av 0,2–0,4 m matjord som sedan följs av en mer eller mindre grusig och siltig sand som 

lokalt kan anta moränkaraktär. Marken sluttar mot nordost och ligger på nivåer mellan +27,0 

och +36,0, marken var även mycket fast lagrad och sten- och blockrik. I oktober 2011 

installerades långtidsregistrerande markradonmätare. Mätvärdena låg inom den övre delen av 

normalradonintervallet och inom högradonintervallet, vilket föranleder radonsäkert byggande. 

 

I juli 2012 utfördes en kompletterande geoteknisk undersökning på den norra delen av 

fastigheten. Undersökningen visade att marken sluttar svagt åt öster och att den under ca 0,2 
m matjord, består av en något siltig, sandig morän som är mycket stenrik och blockrik. 

Enligt en undersökning med avseende på grundvattenförhållanden, gjord av SWECO i januari 

2011, domineras de ytliga jordlagren av sand och grus tillhörande den isälvsavlagring som i 

stora drag följer väg 9 från S Mellby i nordvästlig riktning genom Kivik (information från SGU:s 

jordartskarta). Isälvsmaterialet gränsar mot moränen längs planområdets sydvästra kant, som 

tar vid och fortsätter upp mot de högre upp belägna områdena vid Mellby. Längs 

planområdets sydvästra kant förekommer även berg i dagen på flera ställen. Det förekommer 

mellan nivåerna +35 - +40, vilket visar på begränsade jorddjup. När det gäller 

grundvattennivån så visar äldre uppgifter från en observationspunkt (23) i anslutning till 

planområdets sydvästra kant på att grundvattennivån över året varierar mellan nivåerna ca 
+34,5 - +32,5, motsvarande ca 0,5 – 2,5 m under mätpunktens nivå. De högsta nivåerna 

uppträder vanligtvis under tidig vår medan de lägsta nivåerna uppträder under senhösten.  

 

Andra mätuppgifter från området visar på grundvattennivåer kring +29,0 i närheten av väg 9. 

Nivåerna visar på en tryckgradient hos grundvattenytan på 2 – 3 %. Det förekommer troligtvis 

potentiella utläckningszoner i form av källsprång på flera ställen med tanke på att markytan 

lokalt inom planområdet faller mycket kraftigt (nivån +37 i den sydvästra kanten, längs 

en sträcka på ca 200 meter, ner mot nivån +26,5 längs väg 9). Markytans lutning uppgår i 

genomsnitt till ca 5 %, men lokalt förekommer lutningar upp mot 16 %. 

 

4 Rikt- och gränsvärden 
För att avgöra om fastigheten är förorenad kan de erhållna analysresultaten på jordprov 

jämföras med Naturvårdsverkets generella riktvärden för jord (Naturvårdsverket 2016).  De 
generella riktvärdena är konservativt framräknade för att skydda boende och de som tillfälligt 

vistas eller arbetar på ett område samt djur, mikroorganismer, mark och grundvatten.  
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Känslig markanvändning (KM) innebär att markkvaliteten inte begränsar val av 

markanvändning. Mark med halter under KM kan användas till bl.a. bostäder, skolor och 

förskolor, odling av grönsaker och grundvattenuttag. MKM är en förkortning av mindre känslig 

markanvändning och betyder att markkvaliteten begränsar valet av markanvändning till 

exempelvis hårdgjorda ytor, kontor, industrier och vägar. 

Mot bakgrund av erhållen information om undersökningsområdet och samt framtida planer på 

byggnation bedöms markanvändning ha som åtgärdsmål: 

 

• Jord – Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, KM 

 

5 Kvalitetssäkring  
Breccia Konsults verksamhet bedrivs enligt ett internt ledningssystem som är motsvarande 

kvalitetssystem för SS-EN ISO 9001:2008 och miljöcertifieringssystem enligt SS-EN ISO 

14001:2004. 

Undersökningsarbetet planerades och genomfördes i tillämpliga delar i enlighet med de råd 

och riktlinjer som redovisas bl. a. Svenska Geotekniska Föreningens Fälthandbok, 

Undersökningar av förorenade områden, Rapport 2:2013 samt Marksanering - om hälsa och 

säkerhet vid arbete i förorenade områden (H359), Provtagningsstrategier för förorenad jord 

från 2009, Hantering och analys av prover SGF rapport 3:2011 samt NV rapport 5888 samt 

standarderna enligt SGIs skrift Standarder för undersökning och riskbedömning av förorenad 

mark, daterad 2019-03-29. 
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6 Utförda undersökningar 

6.1  Fältarbeten 

 
Figur 2. Karta över provtagningsområde där de 2 delområdena är markerade med rött. Kartan är 

hämtad från eniro.se. 

 
Fältarbetet utfördes den 31 maj 2019 i enlighet med provtagningsplan daterad 2019-04-30 och 

godkänd av tillsynsmyndigheten. Undersökningsområdet delades in i område 1 och 2, varpå 

prov togs i 10 stycken punkter per delområde. Delproverna blandades till ett samlingsprov per 
område. Provuttag skedde med spade genom handgrävning till ett djup mellan 0-0,2 meter där 

den ytligaste jorden skrapades bort varpå mulljorden provtogs.  

 

Proverna har förvarats mörkt och svalt i diffusionstäta plastpåsar. Figur två ovan visar 

områdenas indelning.  

 

6.2  Laboratorieanalyser 

Laboratorieanalyserna i föreliggande undersökning har utförts av ALS Scandinavia AB, som har 

analyser ackrediterade av SWEDAC.  Analysmetod för respektive analys framgår av 
analysrapporter som återfinns i bilagorna 4.  

 

Båda proverna har analyserats med avseende på klorerade pesticider enligt ALS analyspaket 

OJ-3A. 
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7 Resultat 
Resultaten visar att det i båda delområdena förekommer halter av DDT och dess 

nedbrytningsprodukter DDE och DDD överstigande riktvärdet för MKM i båda delområdena. 

 

8 Föroreningssituationen 

8.1  Mark 

• I SP område 1 överskred halter av DDT, DDE, DDD riktvärdet för MKM med ca 1,4 ggr 

• I SP område 2 överskred halter av DDT, DDE, DDD riktvärdet för MKM med ca 3,9 ggr 

 

9 Översiktlig riskbedömning 
För att en förorening i vår omgivning skall bli en risk måste det finns en förorening 

överstigande en viss halt, ett skyddsobjekt (t ex människor, recipient, vattentäkt) samt en 
exponerings- och /eller spridningsväg mellan föroreningen och skyddsobjektet, se figur 3 

nedan. Följaktligen innebär inte enbart förekomsten av en förorening automatiskt en risk för 

negativa effekter på hälsa och miljö. 

 

 

 

Figur 3. Figurerna visar vad som krävs för att en risk ska uppstå. Det måste finnas både spridningsvägar 

och skyddsobjekt för att en förorening skall utgöra en risk. Saknas ett av de tre objekten föreligger ingen 

risk. 

 

9.1  Jord 

DDT, DDE, DDD har uppmätts som högst till 3,869 mg/kg med ett riktvärde för KM på 0,1 
mg/kg och för MKM på 1 mg/kg. Riktvärdet styrs främst av skydd av markmiljö. Halten 

överskrider även riktvärdet för skydd av grundvatten och riktvärdet för långtidseffekter på 

människors hälsa som är 2,3 respektive 3,4 mg/kg TS. Det förekommer alltså en risk för 

markmiljön, grundvattnet och människor som kan komma att vistas mycket på området. 

Risken för exponering för människor bedöms med planerad verksamhet som måttlig. 
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10 Bedömning av åtgärdsbehov och förslag till fortsatt arbete 
På fastigheten förekommer ytliga föroreningar i form av DDT och dess nedbrytningsprodukter 

(DDE och DDD). Detta medför hög risk för markmiljön och måttlig för människor med 

tanke på att området ska användas som kvartersmark för bostadsändamål. Om man använder 

Naturvårdsverkets beräkningsfil för platsspecifika riktvärden och tittar på KM-scenariot ligger 

det hälsoriskbaserade riktvärdet på 3,4 mg/kg TS. Detta innebär att område 2 även ligger över 

riktvärdena om man endast tittar på hälsoeffekten för människor.  

Ingen avgränsning i varken höjd- eller sidled har gjorts. Innan eventuellt schaktarbete får 
utföras ska en anmälan om efterbehandling lämnas in till tillsynsmyndigheten. Massor från 

områden där halter överskrider riktvärden för MKM ska hanteras som IFA-massor. 

 

För att fullfölja upplysningsplikten enligt miljöbalkens 10 kapitel skall denna rapport delges 

tillsynsmyndigheten. 

 

 





Sid 1 (1)

BILAGA 2
Uppdragsnamn: Mellby 27:52 Uppdragsnummer: 201934

Beställare: Simrishamns kommun Datum: 190613

Resultat från genomförda laboratorieanalyser på jord 
Halter högre än eller lika med NVs generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) 2016 XX MKM-massor
Halter högre än eller lika med NVs generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) 2016 XX IFA-massor
Halter högre än "mindre än ringa risk" enligt NVs Handbok 2010:1 XX KM-massor
Halter högre än "farligt avfall" enligt Avfall Sveriges rapport 2019:01 XX Farligt avfall

SP Omr 1 SP Omr 2

Datum 2019-05-31 2019-05-31

Torrsubstans % - - - - 87,6 87,3

DDT, DDD, DDE mg/kg TS 0,1 1 50 1,363 3,869

Aldrin-Dieldrin mg/kg TS 0,02 0,18 50 <0.010 <0.010

Kvintozen-

pentakloanilin
mg/kg TS 0,12 0,4 250 <0.020 <0.020

fet stil = detekterade halter

Provpunkt    Riktvärde 

FA

Riktvärde 

MKM

Mindre än 

ringa risk
Analys  

Riktvärde 

KM
Enhet
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Ankomstdatum 2019-06-04 Breccia Konsult AB 
Utfärdad 2019-06-12 Anna Larsson 
    
  Joelsgatan 15 
  215 67 Malmö 
  Sweden 
 
Projekt Mellby 27.52  
Bestnr 201934  
 
 
Analys av fast prov    
 
Er beteckning SP Omr 1 
  
Provtagare Anna Larsson 
Provtagningsdatum 2019-05-31 
 
Labnummer O11147733 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  87.6 5.28 % 1 1 WIDF 
1234-tetraklorbensen  <0.010  mg/kg TS 1 1 WIDF 
1235/1245-tetraklorbensen  <0.020  mg/kg TS 1 1 WIDF 
pentaklorbensen  <0.010  mg/kg TS 1 1 WIDF 
hexaklorbensen  <0.0050  mg/kg TS 1 1 WIDF 
alfa-HCH  <0.010  mg/kg TS 1 1 WIDF 
beta-HCH  <0.010  mg/kg TS 1 1 WIDF 
gamma-HCH (lindan)  <0.0100  mg/kg TS 1 1 WIDF 
delta-HCH  <0.010  mg/kg TS 1 1 WIDF 
epsilon-HCH  <0.010  mg/kg TS 1 1 WIDF 
aldrin  <0.010  mg/kg TS 1 1 WIDF 
dieldrin  <0.010  mg/kg TS 1 1 WIDF 
endrin  <0.010  mg/kg TS 1 1 WIDF 
isodrin  <0.010  mg/kg TS 1 1 WIDF 
telodrin  <0.010  mg/kg TS 1 1 WIDF 
metoxiklor  <0.010  mg/kg TS 1 1 WIDF 
trifluralin  <0.010  mg/kg TS 1 1 WIDF 
heptaklor  <0.010  mg/kg TS 1 1 WIDF 
cis-heptaklorepoxid  <0.010  mg/kg TS 1 1 WIDF 
trans-heptaklorepoxid  <0.010  mg/kg TS 1 1 WIDF 
o,p'-DDT  0.074 0.029 mg/kg TS 1 1 WIDF 
p,p'-DDT  0.921 0.368 mg/kg TS 1 1 WIDF 
o,p'-DDD  0.014 0.006 mg/kg TS 1 1 WIDF 
p,p'-DDD  0.056 0.022 mg/kg TS 1 1 WIDF 
o,p'-DDE  <0.010  mg/kg TS 1 1 WIDF 
p,p'-DDE  0.298 0.119 mg/kg TS 1 1 WIDF 
alaklor  <0.010  mg/kg TS 1 1 WIDF 
alfa-endosulfan  <0.010  mg/kg TS 1 1 WIDF 
beta-endosulfan  <0.010  mg/kg TS 1 1 WIDF 
hexaklorbutadien  <0.010  mg/kg TS 1 1 WIDF 
hexakloretan  <0.010  mg/kg TS 1 1 WIDF 
diklobenil  <0.010  mg/kg TS 1 1 WIDF 
kvintozen-pentakloranilin, summa  <0.020  mg/kg TS 1 1 WIDF 
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Er beteckning SP Omr 2 
  
Provtagare Anna Larsson 
Provtagningsdatum 2019-05-31 
 
Labnummer O11147734 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  87.3 5.27 % 1 1 WIDF 
1234-tetraklorbensen  <0.010  mg/kg TS 1 1 WIDF 
1235/1245-tetraklorbensen  <0.020  mg/kg TS 1 1 WIDF 
pentaklorbensen  <0.010  mg/kg TS 1 1 WIDF 
hexaklorbensen  <0.0050  mg/kg TS 1 1 WIDF 
alfa-HCH  <0.010  mg/kg TS 1 1 WIDF 
beta-HCH  <0.010  mg/kg TS 1 1 WIDF 
gamma-HCH (lindan)  <0.0100  mg/kg TS 1 1 WIDF 
delta-HCH  <0.010  mg/kg TS 1 1 WIDF 
epsilon-HCH  <0.010  mg/kg TS 1 1 WIDF 
aldrin  <0.010  mg/kg TS 1 1 WIDF 
dieldrin  <0.010  mg/kg TS 1 1 WIDF 
endrin  <0.010  mg/kg TS 1 1 WIDF 
isodrin  <0.010  mg/kg TS 1 1 WIDF 
telodrin  <0.010  mg/kg TS 1 1 WIDF 
metoxiklor  <0.010  mg/kg TS 1 1 WIDF 
trifluralin  <0.010  mg/kg TS 1 1 WIDF 
heptaklor  <0.010  mg/kg TS 1 1 WIDF 
cis-heptaklorepoxid  <0.010  mg/kg TS 1 1 WIDF 
trans-heptaklorepoxid  <0.010  mg/kg TS 1 1 WIDF 
o,p'-DDT  0.254 0.102 mg/kg TS 1 1 WIDF 
p,p'-DDT  3.05 1.22 mg/kg TS 1 1 WIDF 
o,p'-DDD  0.029 0.012 mg/kg TS 1 1 WIDF 
p,p'-DDD  0.069 0.028 mg/kg TS 1 1 WIDF 
o,p'-DDE  <0.010  mg/kg TS 1 1 WIDF 
p,p'-DDE  0.467 0.187 mg/kg TS 1 1 WIDF 
alaklor  <0.010  mg/kg TS 1 1 WIDF 
alfa-endosulfan  <0.010  mg/kg TS 1 1 WIDF 
beta-endosulfan  <0.010  mg/kg TS 1 1 WIDF 
hexaklorbutadien  <0.010  mg/kg TS 1 1 WIDF 
hexakloretan  <0.010  mg/kg TS 1 1 WIDF 
diklobenil  <0.010  mg/kg TS 1 1 WIDF 
kvintozen-pentakloranilin, summa  <0.020  mg/kg TS 1 1 WIDF 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Paket OJ-3A. 

Bestämning av klorerade pesticider enligt metod baserad på US EPA 8081. 
Mätning utförs med GC-ECD. 
 
Rev 2013-09-19 
 
 

 
 
 Godkännare 
WIDF William Di Francesco 

 
 
 
 Utf1 
1  

För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma 
MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 01 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. 
 
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 

                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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BILAGA 4 

Kund: Simrishamns kommun Plats: Mellby 27:52, Kivik 
Projektnummer: 

201934 

 

 

Bild Nr. 
1 

Datum: 
19/05/31 

 

Beskrivning: 
 
Bilden visar område 1, 
den östra delen av 
undersökningsområdet. 
Ytan består dels av 
gräsyta, dels av en mindre 
del gammal äppelodling. 

 

Bild Nr. 
2 

Datum: 
19/05/31 

 

Beskrivning: 
 
Bilden visar område 2, 
den västra delen av 
undersökningsområdet. 
Ytan består främst av 
gammal äppelodling. 

 



 

BILAGA 4 

Kund: Simrishamns kommun Plats: Mellby 27:52, Kivik 
Projektnummer: 

201934 

 

Bild Nr. 
3 

Datum: 
19/05/31 

 

Beskrivning: 
 
Bilden visar typ av grop 
som grävts för 
provtagning i 
äppelodlingen. 

 

Bild Nr. 
4 

Datum: 
19/05/31 

 

Beskrivning: 
 
Ytterligare exempel på 
provtagningsmetoden. 
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