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Flens kommuns miljöavdelning,
Utlåtande gällande markföroreningar på fastigheten Strömmen 1:1

Allmänt
Som utgångspunkt bör hela fastigheten ha riktvärden i linje med känslig markanvändning
(KM) om den ska innehålla bostäder. Det är för att planområdet är litet och det är svårt med
fysiska uppdelningar och avgränsningar. Man bör utgå från att en mindre fastighet utgör
en och samma markanvändning, i detta fall KM. Detta har stämts av med Stephanie Hansevi
Patrik Holmer på Länsstyrelsen i Södermanlands län på digital träff för förorenade områden
den 2 september. Med det sagt kan ändå föroreningar lämnas kvar utan att för den sakens
skull utgöra någon risk för människors hälsa eller miljön, varken i nuläget eller på längre sikt.
För kvarlämnade föroreningar handlar det om en yta om ca 15 x 25 meter eller 375 m2 av
fastighetens totala yta av 3496 m2 som i nuläget utgörs av hård packad jord och grusfyllning
som används för parkeringsyta. Där har det i en provpunkt uppmätts zink och PAH-H över
de generella riktvärdena för KM. Med tanke på att parkeringsytan inte är så stor och att det
endast gäller en provpunkt bedöms att lämna kvar dessa föroreningar inte utgöra en
oacceptabel risk för miljön eller människors hälsa.

Bilden visar parkeringsytan lokalisering och provpunkt 1 från den marktekniska undersökning (förslag
till platsspecifika riktvärden på fastigheten Strömmen 1:1, Sparreholm, daterad 2022-06-29).
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Zink
Det hälsoriskbaserade riktvärdet för zink är 2500 mg/kg TS medan riktvärdet för känslig
markanvändning är 250 mg/kg TS som styrs av risker för markmiljön. Zink har uppmätts till
520 mg/kg TS (torrsubstans) i den översta metern jord. Riktvärdet för zink gällande både
känslig markanvändning och mindre känslig markanvändning (MKM) styrs av risker för
markmiljön. Organismerna i marken på platsen har troligen anpassat sig till aktuell miljö.
Skulle det översta jordlagret grävas bort kommer troligen inte organismernas förutsättningar
i det jordlagret förbättras på en annan plats, exempelvis en mottagningsanläggning för
förorenad jord och det finns risk för inblandning av nya föroreningar.
Förutsättningarna för spridning av zinken bedöms som små så länge marken lämnas orörd
då zink binds till partiklar och längre ned i marken finns ett skyddande lerlager. Djupare
jordprov 1-2 meter visade på en zinknivå på 166 mg/kg TS vilket innebär att det är under det
generella riktvärdet för KM på 250 mg/kg. Halten zink i grundvattnet var måttlig.

PAH-H
PAH-H har uppmätts till 2,4 mg/kg TS i samma provpunkt som zinken i det översta
jordlagret. För PAH-H är riktvärdet för KM 1 mg/kg TS och riktvärdet styrs av hälsoriskerna
med intag av växter som den dominerande exponeringsvägen, men även direkt intag av jord
är en viktig exponeringsväg. Med nuvarande och med en markanvändning som är
överskådlig över tid så kommer inte intag av jord och växter från odling på parkeringsytan att
ske. Skulle odling ske i längre fram i tiden skulle man sannolikt gräva bort befintlig jord och
tillsätta matjord eller odla i kärl ovan befintlig marknivå då marken som den är nu inte är
lämplig som odlingsjord. Djupare jordprov 1-2 meter visade på en halt av PAH-H på 0,24
mg/kg TS vilket är under riktvärdet för KM. Vid användning av ett platsspecifikt riktvärde där
intag av växter och grundvatten räknas bort skulle riktvärdet för KM även kunna hållas i den
översta metern jord.

Kobolt och nickel
Förhöjda halter i jämförelse med de generella riktvärdena för känslig markanvändning har
uppmätts för kobolt och nickel inom fastigheten. Gällande kobolt har halterna 17,2 mg/kg
respektive 15,6 jämfört med riktvärdet 15 mg/kg uppmätts i det översta jordlagret 0-1 meter i
två provpunkter, JB02 (område 2) och JB06 (område 6). Nickel har uppmätts till 43,5 mg/kg
också i det översta jordlagret i provpunkt JB02. Ursprunget till de förhöjda halterna bedöms
som naturligt och kopplat till lerinnehållet i jorden. Ämnena är hårt bundna vilket har
bekräftats av laktest och mycket låga halter uppmätta i grundvattnet. De förhöjda halterna är
begränsade inom fastigheten och bedöms inte utgöra en hälsorisk. Med hänsyn till områdets
storlek och att inget dricksvattenintag sker från fastigheten underskrider både kobolt och
nickel de platsspecifika riktvärdena för KM.
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Restriktioner
Dricksvatten
Det har uppmätts måttliga halter av PAH-H i grundvattnet i provpunkt GV01 (område 1),
vattnet lämpar sig därför inte för dricksvattenuttag. I nuläget kommer dricksvattnet från det
kommunala nätet vilket troligen inte kommer att ändras inom överskådlig tid. De
platsspecifika riktvärdena för kobolt och nickel förutsätter också att inget dricksvattenintag
sker från egen brunn på fastigheten.

Schakt och grävning
Vid schaktarbeten inom parkeringsytan (område 1 enligt provtagningsplanen i Förslag till
platsspecifika riktvärden på fastigheten Strömmen 1:1, Sparreholm daterad 2022-06-29) ska
tillsynsmyndigheten kontaktas för att bestämma lämpliga försiktighetsåtgärder innan och
under arbetet. Det är för att inte riskera spridning av kvarlämnade föroreningar då dessa har
uppmätts i jordprov från den översta metern jord (0-1 meter). Exempel på
försiktighetsåtgärder skulle kunna vara uppläggning av jordmassor på tätt eller avskiljande
material, provtagning av uppgrävda massor innan de får läggas tillbaka eller bortforsling till
mottagningsanläggning.

Bilden är på provtagningsplanen från den marktekniska undersökning (förslag till platsspecifika
riktvärden på fastigheten Strömmen 1:1, Sparreholm, daterad 2022-06-29).
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Miljöinspektör, Sofie Widerdal, Flens kommun
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