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1 ( 397 )



 Kallelse 
 
 
 

 

1. Val av justerare   
   
 

 

2. Information om Kraftringens verksamhet   
   
 

 

3. Information från valnämnden   
   
 

 

4. Antagande av detaljplan för del av Eslöv 53:4, 
förskolan Skogsgläntan, i Eslöv, Eslövs kommun 
(KS.2019.0562) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Antagande av detaljplan för del av fastigheten Eslöv 

53:4, förskolan Skogsgläntan, i Eslöv, Eslövs kommun 
 Planbeskrivning för detaljplan för del av Eslöv 53:4, förskolan 

Skogsgläntan, i Eslöv, Eslövs kommun 
 Plankarta för detaljplan för del av Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan, i 

Eslöv, Eslövs kommun 
 Borttagen på grund av personuppgifter. 
 Bilaga 1, Trafikbullerutredning, 2020-04-06 
 Bilaga 2, Trafikbullerutredning, 2020-12-14 
 Bilaga 3, Geo- och markmiljöundersökning, 2020-07-03 
 Bilaga 4, Geo- och markmiljöundersökning 2021-07-08 
 Bilaga 5, Inventering av fladdermöss Eslövs Allmänning, 2008-08-22 
 Bilaga 6, Skuggstudie, 2021-11-09 
 Bilaga 7, Bedömning av påverkan på naturvärden, 2021-11-10 
 Kommunstyrelsens beslut § 244, 2021 Antagande av detaljplan för del 

av Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan i Eslöv, Eslövs kommun 
 

5. Revidering av prissättning samt arrendeavgift på 
tomtmark för industriändamål i Eslövs kommun 
(KS.2021.0420) 

  

2 ( 397 )



 Kallelse 
 
 
 

   
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 245, 2021 Revidering av prissättning samt 

arrendeavgift på tomtmark för industriändamål i Eslövs kommun 
 Förslag till beslut; Revidering av prissättning samt arrendeavgift på 

tomtmark för industriändamål i Eslövs kommun 
 Borttagen på grund av personuppgifter. 

 

6. Godkännande av köpeavtal för fastigheterna 
Hassle 18:11 med flera, Gyaskogen i Stehag, 
Eslövs kommun (KS.2021.0481) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 255, 2021 Godkännande av köpeavtal för 

fastigheterna Hassle 18:11 med flera, Gyaskogen i Stehag, Eslövs 
kommun 

 Förslag till beslut; Köpeavtal för fastigheterna Hassle 18:11 med flera, 
Gyaskogen i Stehag 

 Borttagen på grund av personuppgifter. 
 Borttagen på grund av personuppgifter. 
 Utskrift av mäklarannons - Eslöv Hassle 18:1 m. fl. 
 Översiktligt kartmaterial över Gyaskogen 
 Borttagen på grund av personuppgifter. 

 

7. Förflyttning av ansvaret av 
skolbiblioteksverksamheten från Kultur och Fritid 
till Barn och Utbildning från och med 1 januari 
2022 (KS.2021.0490) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 256, 2021 Förflyttning av ansvaret för 

skolbiblioteksverksamheten från Kultur och Fritid till Barn och 
Utbildning från och med 1 januari 2022 

 Förslag till beslut; Flytt av ansvar för skolbiblioteksverksamheten från 
Kultur och Fritid till Barn och Utbildning 

 Barn- och familjenämndens beslut § 103, 2021 Utredning avseende 
skolbiblioteken 

 Utredning avseende skolbiblioteken i Eslövs kommun 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 91 2021, skolbiblioteken i Eslövs 

kommun 
 Skolbiblioteken i Eslövs kommun en nulägesbeskrivning 
 Tjänsteskrivelse Kultur och Fritid Skolbiblioteken i Eslövs kommun 
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8. Revidering av reglemente om ekonomiska 
förmåner till förtroendevalda i Eslövs kommun 
(KS.2021.0141) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 257, 2021 Revidering av reglemente om 

ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Eslövs kommun 
 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott § 48, 2021 Revidering av 

reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Eslövs 
kommun 

 Förslag till beslut; Revidering av reglemente om ekonomiska förmåner 
till förtroendevalda i Eslövs kommun 

 Reviderat reglemente om ekonomiska förmåner förtroendevalda 
 

9. Utredning av driftsform för tolkförmedling i 
Eslövs kommun (KS.2021.0290) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens protokoll § 259, 2021 Utredning av driftsform för 

tolkförmedling i Eslövs kommun 
 Förslag till beslut; Upphörande av tolkförmedling i egen regi 
 Serviceförvaltningen - Utredning alternativa former för förmedling av 

tolktjänster i Eslövs kommun 
 Domstolsverkets föreskrift om tolktaxa 2020 
 Servicenämndens beslut § 98, 2020 Vårprognos 2020 
 Servicenämndens beslut § 183, 2020 Utredning av Tolkförmedlingen i 

Eslövs kommun 
 

10. Godkännande av årsredovisningar för 2020 från 
Selma Sundelius stiftelser samt beviljande av 
ansvarsfrihet (KS.2021.0484) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 260, 2021 Godkännande av 

årsredovisningar för 2020 för Selma Sundelius stiftelser samt beviljande 
av ansvarsfrihet 

 Förslag till beslut; Årsredovisningar för 2020 från Selma Sundelius 
stiftelser 

 Förvaltningsberättelse och revisionberättelse Selma Sundelius 
utbildningsstiftelse 

 Förvaltningsberättelse och revisionsberättelse Selma Sundelius 
julgåvestiftelse 
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 Förvaltningsberättelse och revisionsberättelse Magnus och Bengta 
Sundelius donationsstiftelse 

 

11. Revidering av taxor för Medborgarhuset 
(KS.2021.0441) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 262, 2021 Revidering av taxor för 

Medborgarhuset 
 Förslag till beslut; Revidering av taxor Medborgarhuset 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 76 2021 Revidering av taxor 

Medborgarhuset 
 Förslag till nya taxor Medborgarhuset 
 Policy för lokalanvändning i Medborgarhuset, antagen av 

kommunfullmäktige 2001-09-24 
 Att använda juvelen - verksamheten i Medborgarhuset från och med 

2007-01-01 
 

12. Annonsering av kommunfullmäktiges 
sammanträden i dagstidning 2022 (KS.2021.0534) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 

i dagstidning 
 

13. Interpellation från Lars Holmström (V) till Bengt 
Andersson (M) avseende publika laddstationer i 
Eslövs kommun (KS.2021.0483) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Interpellation från Lars Holmström (V) till Bengt Andersson (M) om 

publika laddstationer i Eslövs kommun 
 Kommunfullmäktiges beslut § 115, 2021 Anmälan av interpellation från 

Lars Holmström (V) till Bengt Andersson (M) avseende publika 
laddstationer i Eslövs kommun 

 

14. Motion från Bertil Jönsson (C) angående 
medlemskap i nätverket Håll Sverige Rent 
(KS.2020.0413) 
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Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 263, 2021 Yttrande över motion från Bertil 

Jönsson (C) angående medlemskap i nätverket Håll Sverige Rent 
 Förslag till beslut; Yttrande över motion från Bertil Jönsson (C) - 

Medlemskap i nätverket Håll Sverige Rent 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 110, 2021 Yttrande 

över motionen från Bertil Jönsson (C) - medlemskap i nätverket Håll 
Sverige Rent 

 Kommunfullmäktiges beslut § 101, 2020 Remittering av motion från 
Bertil Jönsson (C) - Medlemskap i nätverket Håll Sverige Rent 

 Motion från Bertil Jönsson (C) Motion angående medlemskap i 
nätverket Håll Sverige Rent 

 

15. Motion från Fredrik Ottesen (SD) med flera om 
att införa språkkrav i välfärden (KS.2021.0250) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 264, 2021 Yttrande över motion från 

Fredrik Ottesen (SD) med flera om att införa språkkrav i välfärden 
 Förslag till beslut; Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) med 

flera om att införa språkkrav i välfärden 
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 120,2021.Yttrande över motion 

från Fredrik Ottesen (SD) m.fl. om att införa språkkrav i välfärden 
 Barn- och familjenämndens beslut § 106, 2021 Yttrande över motion 

från Fredrik Ottesen (SD) med flera om att införa språkkrav i välfärden 
 Kommunfullmäktiges beslut § 85, 2021 Remittering av motion från 

Fredrik Ottesen (SD) med flera om att införa språkkrav i välfärden 
 Motion från Fredrik Ottesen (SD) med flera om att införa språkkrav i 

välfärden 
 

16. Val av ersättare i barn- och familjenämnden efter 
Mirjana Momiroska (S) (KS.2021.0487) 

  

   
 

 

17. Val av ersättare i servicenämnden efter Mikael 
Sonander (C) (KS.2021.0516) 
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18. Avsägelse från Joakim Dahlin (S) från uppdraget 
som ledamot i valnämnden samt fyllnadsval 
(KS.2021.0543) 

  

   
 

 

19. Avsägelse från Marianne Svensson (S) från 
uppdragen som ledamot och 1:e vice ordf i 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt 
ledamot i kommunstyrelsen samt fyllnadsval 
(KS.2021.0541) 

  

   
 

 

20. Anmälningar för kännedom   
   

 

KS.2019.0521-13 Reviderad Renhållningstaxa Gällande från 2022-02-01 
Indexuppräknad enligt gällande Renhållningstaxa 

KS.2019.0521-12 Information om indexjustering av renhållningstaxan 
2022-01-01 
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 KS.2019.0562  
 
 
 
2021-11-10 
Sofia Svensson Kommunstyrelsen 
+4641362367  
sofia.svensson@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunledningskontoret@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Antagande av detaljplan för del av fastigheten Eslöv 
53:4, förskolan Skogsgläntan, i Eslöv, Eslövs 
kommun 

Ärendebeskrivning 
Serviceförvaltningen, hädanefter kallad sökande, skickade in en begäran om 
planbesked för del av fastigheten Eslöv 53:4 den 12 november 2019. Sökande önskar 
att uppföra en ny förskola med plats för 8 avdelningar (140 barn). Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade om att ge sökande positivt planbesked den 3 december 2019.  
 
Detaljplanen har varit på samråd 25 september – 25 oktober 2020 och på granskning 
5 juli – 1 september 2021. Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Antagande av detaljplan för del av fastigheten Eslöv 53:4, 

förskolan Skogsgläntan, i Eslöv, Eslövs kommun 
 Plankarta för detaljplan för del av Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan, i Eslöv, 

Eslövs kommun 
 Planbeskrivning för detaljplan för del av Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan, i 

Eslöv, Eslövs kommun 
 Granskningsutlåtande, utan personuppgifter 
 Bilaga 1, Trafikbullerutredning, 2020-04-06 
 Bilaga 2, Trafikbullerutredning, 2020-12-14 
 Bilaga 3, Geo- och markmiljöundersökning, 2020-07-03 
 Bilaga 4, Geo- och markmiljöundersökning, 2021-07-08 
 Bilaga 5, Inventering av fladdermöss Eslövs Allmänning, 2008-08-22 
 Bilaga 6, Skuggstudie, 2021-11-09 
 Bilaga 7, Bedömning av påverkan på naturvärden, 2021-11-10 

Beredning 
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att uppföra ny förskola samt 
reglera allmän platsmark på del av fastigheten Eslöv 53:4. Syftet med detaljplanen är 
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vidare att bevara områdets gröna karaktär genom att skydda träd, begränsa 
bebyggelsens utbredning och säkerställa markens genomsläpplighet. Syftet är 
slutligen att reglera utformningen av förskolan så att den passar på platsen med 
angränsande park, natur och villabebyggelse.  
 
Eslövs översiktsplan 2035, antagen av kommunfullmäktige den 28 maj 2018, anger 
markanvändning stadsbygd och grönområde för planområdet. Planförslaget 
överensstämmer till stor del med markanvändningen i översiktsplanen, men del av 
det utpekade grönområdet planläggs för skola. Detaljplanen handläggs därför med ett 
utökat förfarande. 
 
Kommunledningskontoret ställer sig positiva till att pröva lämpligheten för 
skoländamål enligt planförslaget inom del av fastigheten Eslöv 53:4. 
 
Under granskningen lämnade flera boende i närområdet yttranden på detaljplanen. 
Yttrandena berörde framförallt trafikfrågor kopplat till den nya parkeringen, 
Nämndemansvägen och Hundramannavägen. Placeringen av förskolan ur ett 
strategiskt perspektiv var en av de andra frågorna som lyftes i yttrandena.  
 
Efter granskningsskedet har tre dokument tagits fram för detaljplanen. Det är en geo- 
och markmiljöundersökning (bilaga 4), en skuggstudie (bilaga 6) samt en bedömning 
av påverkan på naturvärden (bilaga 7). Vilka ändringar som har gjorts i 
planhandlingarna i övrigt framgår i planbeskrivningen på s.3. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta Detaljplan 

för del av fastigheten Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan, i Eslöv, Eslövs 
kommun 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
 
 
 
Eva Hallberg Katarina Borgstrand 
Kommundirektör Avdelningschef 
Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret 
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Detaljplan för del av Eslöv 53:4, förskolan 

Skogsgläntan, i Eslöv, Eslövs kommun 

Granskningshandling  

 Figur 1. Kartbild som visar planområdets placering i Eslöv tätort.  

Diarienummer: KS.2019.0562 

Upprättad: 2021-11-15 

Handlingar som tillhör detaljplanen: 

Plankarta  

Planbeskrivning  

Bilaga 1: Trafikbullerutredning, 2020-04-06 

Bilaga 2: Trafikbullerutredning, 2020-12-14 

Bilaga 3: Geo- och markmiljöundersökning, 2020-07-03 

Bilaga 4: Geo- och markmiljöundersökning, 2021-07-08 

Bilaga 5: Inventering av fladdermöss Eslövs Allmänning, 2008-08-22 

Bilaga 6: Skuggstudie, 2021-11-09 

Bilaga 7: Bedömning av påverkan på naturvärden, 2021-11-10 

Utökat förfarande 

 

11 ( 397 )



KS.2019.0562 Antagandehandling 2021-11-15 

2 

 

VAD ÄR EN DETALJPLAN?  

En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom kommunen, 

exempelvis bostäder, kontor, handel och industri. Detaljplanen får även reglera 

placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta som är 

juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver plankartan. 

Planbeskrivningen, som inte är juridisk bindande, ska underlätta förståelsen för 

plankartans innebörd.  

PLANPROCESSEN  

Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva om ett 

förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda 

intressen vägas mot varandra. Under samråd och granskning ges möjlighet för 

sakägare, myndigheter och andra berörda att inkomma med synpunkter. 
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INLEDNING 

SAMMANFATTNING 

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att uppföra ny förskola samt 

reglera allmän platsmark på del av fastigheten Eslöv 53:4. Syftet med detaljplanen 

är vidare att bevara områdets gröna karaktär genom att skydda träd, begränsa 

bebyggelsens utbredning och säkerställa markens genomsläpplighet. Syftet är 

slutligen att reglera utformningen av förskolan så att den passar på platsen med 

angränsande park, natur och villabebyggelse. 

Förslaget är att bygga en förskola för 8 avdelningar (cirka 140 barn) i två våningar. 

Den nya förskolan ska ersätta förskolan Skogsgläntan som har ett tidsbegränsat 

bygglov. Skogsgläntan har 2 avdelningar. Detaljplanens förfarande är utökat 

förfarande.  

ÄNDRINGAR I DETALJPLANEN EFTER GRANSKNING 

Plankarta 

 Gränser för gällande detaljplaner har tagits bort i grundkartan.  

 Gatunamnet ”Djupadalsvägen” har lagts till i grundkartan. 

 Planbestämmelsen för fasadens utformning har reviderats till ”Fasader ska 

utformas med trä och huvudsakligen i en dämpad färgsättning”. 

 

Planbeskrivning 

 Texten om markföroreningar är reviderad på sida 14, 26 och 33 utifrån den 

genomförda geo- och markmiljöundersökningen daterad 2021-07-08. 

 Informationen kring brandpost på sida 25 har kompletterats med ett 

förtydligande kring vilket avstånd som bedöms vara acceptabelt mellan ny 

byggnad och befintlig brandpost vad gäller brandvattenförsörjningen. 

 Information om att rinnvägarna fortsatt behöver studeras i samband 

projekteringen av förskolan har lagts till på sida 26. 

 Texten till figur 12 har kompletterats med vad de röda prickarna innebär i 

figuren. 

 Förtydligande kring definition av skyfall enligt SMHI, sida 26. 

 Information om detaljplanens påverkan på naturvärden har lagts till på sida 30, 

31 och 32 utifrån bilaga 7, Bedömning av påverkan på naturvärden, 2021-11-

10. 

 En illustration på hur den nya byggnaden kan se ut i enlighet med 

detaljplanens bestämmelser om utformning har lagts till på sida 17. 

 Information om vem som ansvarar för kompensation för träd som fälls har 

lagts till på sida 35. 

 

I övrigt har även mindre redaktionella ändringar gjorts i planbeskrivningen.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

 
PLANDATA 

Areal och markägoförhållanden 

Planområdet är cirka 14 500 m2 stort och omfattar del av fastigheten Eslöv 53:4 

som ägs av Eslövs kommun. 

Plansituation 

För planområdet gäller tre detaljplaner; Förslag till ändring av stadsplanen för 

kvarteret 637 Törnet m.fl. i Eslöv S142, antagen 1967, Detaljplan för Kv. Herkulus 

m.fl. E242, antagen 1995 och Förslag till stadsplaneändring beträffande 

gatuhöjder i Sallerupsvägen m.m. S41, antagen 1950.  

Figur 2. Gällande detaljplaner där samtliga delvis ligger inom planområdet för 

föreslagen detaljplan. 

Inom föreslagen detaljplan är S142 planlagt för allmän plats, gata, allmän plats, 

park eller plantering samt område för transformatorstation. E 242 är planlagt för 

allmän plats, natur inom föreslagen detaljplan och området inom S41 är planlagt 

för allmän plats, gata. 

BEFINTLIG STADSBILD OCH MARKANVÄNDNING 
Planområdet ligger i södra delen av Eslöv mellan Sallerupsvägen/Djupadalsvägen 

och naturreservatet Eslövs allmänning. Närmast naturreservatet ligger förskolan 

Skogsgläntan med tillhörande friyta för verksamheten. Från förskolans område ner 

mot Sallerupsvägen består marken av en sluttande gräsyta med enstaka 

trädplanteringar. I anslutning till planområdet ligger naturreservatet Eslövs 

allmänning, stadsdelen Sallerup med blandad bostadsbebyggelse och 

servicefunktioner, bostadsområdet Backarna och Hällan som båda har 

villabebyggelse.  
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Figur 3. Vy mot planområdets nordöstra del. I bakgrunden av bilden syns 

Skogsgläntans förskola. 

Figur 4. Vy mot planområdets sydvästra del ner mot Sallerupsvägen och 

bostadsområdet Sallerup.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN  

Översiktsplan Eslöv 2035 

Eslövs översiktsplan, antagen maj 2018, anger markanvändning stadsbygd och 

grönområde för planområdet, se figur 5 nedan. Planförslaget överensstämmer till 

stor del med markanvändningen i översiktsplanen, men del av det utpekade 

grönområdet planläggs för skola. Detaljplanen handläggs därför med ett utökat 

förfarande. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Utsnitt från 

gällande översiktsplan 

Eslöv 2035 med 

planområdet markerat 

i rött. 

Planuppdrag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-02-03, § 162 att ge sökande 

positivt planbesked och att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en 

detaljplan. Detaljplanen har varit på samråd under perioden 25 september – 25 

oktober 2020. 

Bygglov 

Nuvarande förskola Skogsgläntan har ett tidsbegränsat bygglov som gäller till och 

med 14 juni 2022. 

Områden skyddade enligt miljöbalken kapitel 7 

Eslövs allmänning, som angränsar till planområdet i nordöst, är ett kommunalt 

naturreservat som bildades år 2010 och som är skyddat enligt miljöbalken kapitel 

7. 
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Figur 6. Bilden visar utbredningen av naturreservatet för Eslövs allmänning och 

det angränsade planområdet. 

Naturmiljöprogram 

Kommunfullmäktige antog ett naturmiljöprogram för Eslövs kommun 2020-03-30, 

§ 41. I naturmiljöprogrammet är naturreservatet Eslövs allmänning utpekat som en 

värdekärna för lövskog, klass 3. Värdekärnor är områden med så höga naturvärden 

att de bedöms ha betydelse för den biologiska mångfalden och som innehåller arter 

som är karakteristiska för naturtypen. 

Riksintresse järnväg 

Cirka 700 meter öster om planområdet ligger södra stambanan som är ett utpekat 

riksintresse för kommunikationer. Områden som är av riksintresse för 

kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten 

eller utnyttjandet av anläggningen. 

Friyta 

Eslövs kommun har 30 m2 per barn som riktvärde vad gäller behov av friyta i 

förskolemiljöer.  
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Trädfällning 

Kommunfullmäktige beslutade 15 juni 2020 att anta riktlinjer för trädfällning i 

Eslövs kommun. Riktlinjerna gäller kommunal förvaltning och kommunala bolag 

inom detaljplanerat område från den 1 augusti 2020. 

TRAFIK 

Gång- och cykelvägar 

Planområdet är väl kopplat till det befintliga gång- och cykelnätet. Längs med 

Sallerupsvägen finns separerade gång- och cykelvägar på den norra sidan av vägen 

i direkt anslutning till planområdet. Gång- och cykeltrafik på omgivande gator, 

Djupadalsvägen och Nämndemansvägen, sker i blandtrafik.   

Kollektivtrafik 

I direkt anslutning till planområdet ligger en busshållplats vid Sallerupsvägen på 

den västra sidan om Djupadalsvägen. Stadsbuss 2, som trafikerar Rönneberga-

Bäckdala, avgår från hållplatsen 2-3 gånger i timmen under vardagar.  

Biltrafik  

Sallerupsvägen, som ligger direkt söder om planområdet, är en genomfartsgata och 

del av Eslövs huvudgatunät. Vägen försörjer ett stort antal bostäder och funktioner 

innan den mynnar ut i Västra Sallerups kyrkby, väster om planområdet. Vägen 

trafikeras av cirka 4800 fordon/dag enligt mätning utförd 2020. Nämndemansvägen 

och Djupadalsvägen har en betydligt lägre frekvens av trafik eftersom de är 

bostadsgator.  Nämndemansvägen trafikeras av cirka 120 fordon/dag och 

Djupadalsvägen trafikeras av 325 fordon/dag enligt mätningar 2020. Se bilaga 1, 

Trafikbullerutredning, 2020-04-06, för en fullständig redogörelse. 

Parkering 

Till förskolans verksamhet finns idag bilparkering på Nämndemansvägen, cirka 10 

platser. I anslutning finns också möjlighet att parkera cyklar. Parkering är även 

möjlig längs med Nämndemansvägen. 

Varutransporter och sophämtning 

Varutransporter och sophämtning till förskolan sker i dagsläget via 

Nämndemansvägen. 

NATUR 

Natur, park och rekreation 

Planområdet utgör idag södra delen av ett större grönområde som sträcker sig från 

Sallerupsvägen norrut mot Solvägen intill Tåbelunds vårdcentral. Inom grön- 

området, och i anslutning till aktuellt planområde, ingår även naturreservatet 

Eslövs allmänning. Naturreservatet används flitigt för promenader samt som 

utflyktsmål. 

Eslövs allmänning är ett centralt beläget naturområde som domineras av 

ädellövskog, huvudsakligen ek men med inslag av ask och alm. I det västra 

skogsbrynet, som delvis angränsar till planområdet, dominerar stora, grova och 

ibland knotiga ekar. Flera av träden har håligheter i vilka fåglar, fladdermöss och 

andra djur kan söka skydd. Flera av träden har en diameter på 1 meter eller mer och 

är så kallade jätteträd. Ett skogsbryn är en naturlig övergång mellan skog och 
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öppen mark. Brynet med sin variation av träd och buskar är en värdefull miljö för 

många djur och växter och skapar variation i landskapet. 

Fladdermöss 

I naturreservatet finns flera fladdermusarter. Under juli och augusti månad 2008 

gjorde Naturvårdskonsult Gerell en inventering av fladdermössen inom Eslövs 

allmänning på uppdrag av Eslövs kommun. Enligt rapporten, se bilaga 5, 

Inventering av fladdermöss Eslövs Allmänning, 2008-08-22, noterades 4 

fladdermusarter, nordisk fladdermus, långörad fladdermus, dvärgfladdermus och 

gråskimlig fladdermus. Resultatet av inventeringen visade att skogens västra bryn 

var ett av flera viktiga näringssöksområden. Samtliga fladdermusarter är skyddade 

genom fridlysning i 4 § artskyddsförordningen.  

Träd 

Inom planområdet finns det cirka 20 träd av främst lönn, björk, ek samt pil och de 

flesta är fullvuxna träd. En del av träden utgör en allé längs med Sallerupsvägen. 

Träd spelar en viktig roll i att hantera det lokala klimatet och bidrar med flera 

ekosystemtjänster genom att fördröja och minska dagvatten, ge skugga, dämpa 

vinden och rena luften. Träden har även stor betydelse för den biologiska 

mångfalden. 

Figur 7. Vy över planområdet från korsningen Sallerupsvägen/Djupadalsvägen. 

Markerade träd ligger inom detaljplanens område. 

Biotopskyddad mark 

Längs Sallerupsvägen, från planområdet och österut, kantas gatan av trädallé på 

båda sidor i varierande omfattning. Planområdet omfattar en del av denna allé, som 

berörs av biotopskydd. Inom planområdet utgörs allén av 5 träd, 3 fullvuxna pilar 
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och 2 nyplanterade ekar. Eslövs kommun avser att successivt byta ut hela allén från 

pil till ek eftersom pilträden är problematiska idag.  

Topografi 

Planområdet sluttar ner mot sydväst. Högsta punkten är cirka 65 meter över 

nollplanet vid naturreservatet och den lägsta punkten är cirka 58 meter över 

nollplanet i planområdets sydvästra kant mot Sallerupsvägen/Djupadalsvägen. 

Planområdet sluttar således cirka 6 meter från nordost till sydväst på en sträcka av 

cirka 160 meter. 

Jordart och markens genomsläpplighet 

Cirka 2700 m2 av den södra delen av planområdet har jordarten glacial grovsilt-

finsand som har hög genomsläpplighet. Resterande del av planområdet består av 

jordarten moränfinlera som har låg genomsläpplighet. 

SÄKERHET OCH HÄLSA 

Geotekniska förhållanden 

Någon geoteknisk undersökning i samband med planarbetet har inte tagits fram. 

Grundförutsättningarna bedöms initialt som goda.  

Markföroreningar 

PQ Geoteknik & Miljö AB har genomfört en geo- och markmiljöundersökning för 

området som planläggs för skoländamål, se bilaga 4, Geo- och 

markmiljöundersökning, 2021-07-08. Resultaten från de utförda jordanalyserna är 

klassificerade enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden. Resultatet av den 

genomförda undersökningen visar att skolområdet uppfyller riktvärdena för känslig 

markanvändning (KM), vilket är riktvärdet som marken måste uppfylla för att den 

ska vara lämplig för skoländamål. 

Markradon 

Enligt genomförd geo- och markmiljöundersökning, se bilaga 3, Geo- och 

markmiljöundersökning, 2021-07-08, har markradonhalten inom fastigheten 

sammantaget bedömts ligga inom normalriskintervallet. 

Luftföroreningar 

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för 

svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10). Enligt 

miljöavdelningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna inom Eslövs 

kommun. Med hänsyn till förskolans placering bedömer kommunen att 

luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom förskolans planerade 

område. 

Översvämning och skyfall 

Enligt skyfallskarteringen för Eslövs tätort från 2016 finns det en lågpunkt i 

planområdets sydvästra hörn där det samlas dagvatten vid skyfall. 
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Figur 8. Bild på var lågpunkten ligger inom planområdet. Den blå heldragna 

linjen visar vattenvägen och skrafferat område innebär att det är instängt. 

Enligt skyfallskarteringen finns det en vattenväg som går i Sallerupsvägen och in 

på planområdet i det sydvästra hörnet, där vatten samlas i lågpunkten. Vattenvägen 

fortsätter sedan i nordvästlig riktning in på Djupadalsvägen och bostadsområdet 

Hällan som till stor del är ett instängt område och hårt drabbat av skyfall. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Dag-, spill-, och dricksvatten 

Planområdet ligger inom VA SYD:s verksamhetsområde för dag-, spill- och 

dricksvatten. I den södra delen av planområdet finns det ledningar för dagvatten, 

spillvatten och dricksvatten som sträcker sig över hela planområdet, från 

bostadsområdet i öst fram till Djupadalsvägen i väst. Vid Nämndemansvägen finns 

det ledningar för dagvatten och spillvatten som delvis ligger inom planområdet. 

Dessa ledningar sträcker sig fortsättningsvis inom planområdet längs med den östra 

gränsen och ansluter till dag- och spillvattenledningarna i östvästlig riktning längre 

söderut. 

El, fjärrvärme och fiber 

Befintlig förskola är redan ansluten till el- och fibernätet, men inte till 

fjärrvärmenätet. Fjärrvärmenätet ligger cirka 200 meter från området. 

Inom planområdet finns det högspänningskablar för el som sträcker sig från 

planområdets sydöstra hörn till den västra sidan strax norr om bostadsbebyggelsen 
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vid Djupadalsvägen. En fiberkabel ligger längs med gång- och cykelvägen i söder 

och fortsätter norrut inom planområdet längs med Djupdalsvägen och viker sedan 

av västerut strax norr om bostadsbebyggelsen vid Djupadalsvägen. 

Brandpost 

Det finns tre brandposter i omkringliggande område. Två stycken vid Gyldestigen, 

en i söder vid anslutningen till Sallerupsvägen och en i norr vid anslutningen till 

Nämndemansvägen. Den tredje finns i östra delen av Skördevägen. 

PLANFÖRSLAG    

PLANSÖKANDE  

Plansökande är Serviceförvaltningen på Eslövs kommun. Serviceförvaltningen 

avser att uppföra en förskola med 8 avdelningar (cirka 140 barn). Förskolan är 

planerad att uppföras enligt en konceptbyggnad i två plan med en nockhöjd på 10 

meter. 

Figur 9. Fasadritningar på den planerade konceptbyggnaden. 

PLANENS SYFTE 

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att uppföra ny förskola samt 

reglera allmän platsmark på del av fastigheten Eslöv 53:4. Syftet med detaljplanen 

är vidare att bevara områdets gröna karaktär genom att skydda träd, begränsa 

bebyggelsens utbredning och säkerställa markens genomsläpplighet. Syftet är 

slutligen att reglera utformningen av förskolan så att den passar på platsen med 

angränsande park, natur och villabebyggelse.  

FRAMTAGNA UTREDNINGAR 
Flera utredningar har beställts under framtagandet av planförslaget. Utredningarna 

listas nedan: 

 Trafikbullerutredning, 2020-04-06, WSP Environmental Sverige 
 Geo- och markmiljöundersökning, 2020-07-03, PQ Geoteknik & Miljö AB 
 Trafikbullerutredning, 2020-12-14, WSP Environmental Sverige 
 Geo- och markmiljöundersökning, 2021-07-08, PQ Geoteknik & Miljö AB 
 Skuggstudie, 2021-11-09, Kommunledningskontoret, Eslövs kommun 
 Bedömning av påverkan på naturvärden, 2021-11-10, Ekologigruppen AB 
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Kommunledningskontoret har tagit fram skuggstudien. Exploatören har beställt och 

bekostat samtliga övriga framtagna utredningar. 

MARKANVÄNDNING OCH STADSBILD    
Detaljplanen reglerar användning för skola på kvartersmark och användning för 

park på allmän plats. Totalt planläggs drygt 7200 m2 yta för skoländamål fördelat 

på två ytor. Byggnader för skoländamål tillåts enbart på den norra ytan av 

kvartersmarken. 

Utformning byggnader 

Sett från Sallerupsvägen utgör naturreservatet en bakgrund till skolområdet och det 

tillsammans med befintliga träd och omkringliggande grönyta gör att området har 

en naturnära karaktär. Kommunen bedömer att det är viktigt att den nya 

bebyggelsen utformas för att smälta in i omgivningen, därför reglerar detaljplanen 

att byggnaders fasader ska utformas med trä och huvudsakligen i en dämpad 

färgsättning.  

Figur 10. Illustration med planerad byggnad med en fasadutformning som är 

möjlig i enlighet med detaljplanens bestämmelser.   

Omfattning av byggnader och friyta 

Detaljplanen reglerar att högsta tillåtna nockhöjd för huvudbyggnad är 12 meter, 

vilket möjliggör att uppföra en skolbyggnad i två plan. Den planerade byggnaden 

har en nockhöjd på 10 meter vilket innebär att detaljplanen medger en viss 

flexibilitet utifrån den planerade byggnaden, vilket också är att föredra med hänsyn 

till hur terrängen ser ut. Kommunen bedömer att det inte finns skäl att reglera 

höjden på komplementbyggnaderna.  

Huvudbyggnad för skoländamål får uppföras till en största byggnadsarea av 1000 

m2 och komplementbyggnader får uppföras till en största byggnadsarea av 150 m2. 

Utöver detta får skärmtak och solskydd uppföras.  
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Utifrån Eslövs kommuns riktvärde på 30 m2 friyta per barn så innebär det att 

friytan i det här fallet minst ska vara 4200 m2 utifrån att den nya planerade 

förskolan ska rymma 140 barn. En placering av byggnaden enligt bilden nedan 

innebär att friytan kan uppgå till drygt 4200 m2 om högsta tillåtna byggnadsarea för 

komplementbyggnader räknas bort. Friytans omfattning och utformning kommer 

att fastställas i samband med projekteringen av förskolan.  

Figur 11. Den skrafferade vita ytan visar exempel på hur friytan kan avgränsas för 

att riktvärdet på 30 m2 friyta per barn ska uppnås. 

Även om antalet kvadratmeter för friytan uppnås finns det andra faktorer som 

avgör hur stor del av friytan som kommer att användas i praktiken. Det handlar 

bland annat om utformningen och personalens möjligheter att kunna ha en god 

överblick över friytans olika delar.  

TRAFIK 

Gång- och cykel 

Planförslaget innebär att befintlig infrastruktur för gång- och cykel kompletteras 

för att underlätta angöring till förskolan med cykel och till fots. Placering och 

utformning av nya gång- och cykelvägar kommer att fastställas i samband med 

projekteringen av förskolan. Sannolikt kommer det finnas två angöringsplatser till 

förskolans område, en vid Nämndemansvägen och en i anslutning till 

bilparkeringen i söder. Vid flera angöringsplatser ska cykelparkering anordnas vid 

respektive angöringsplats. Cykelparkeringarna ska även ha utrymme med plats för 

lastcyklar enligt kommunens parkeringsnorm. Cykelparkering för personal 

anordnas lämpligen i anslutning till personalentrén. 
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Figur 12. Heldragen röd linje visar befintlig infrastruktur som cyklister och 

fotgängare kan nyttja till förskolan från närområdet. Streckad röd linje visar ett 

förslag till placering av nya gång- och cykelvägar som ska anordnas till förskolans 

område. Röda prickar visar anslutning till förskolan för gång- och cykeltrafik. 

Biltrafik och parkering 

Nämndemansvägen har inte tillräckligt med kapacitet för att ombesörja 

skolområdet med den ökade trafikmängden som en större förskola medför. Därför 

ska bilparkering enligt planförslaget i huvudsak ske vid Djupadalsvägen.  

Parkering för de som hämtar och lämnar barn med bil anordnas i det södra området 

som är planlagt för skoländamål med anslutning till Djupadalsvägen. Även 

personalparkering anordnas i huvudsak inom samma område. Parkeringsplatserna 

för att hämta och lämna bör anordnas med extra utrymme på bredden för att de ska 

bli rymligare än en traditionell parkeringsplats med hänsyn till att det är barn som 

ska in och ur bilarna. Parkeringsytan ska utformas utifrån ett säkerhetsperspektiv 

för barnen så inga barn behöver röra sig över ytor där bilar kör, t.ex. genom att 

anordna separata gångvägar i utkanten av parkeringen. Bilden på nästa sida visar 

ett förslag till utformning av parkeringen där det finns 10 parkeringsplatser för 

hämta och lämna och 9 parkeringsplatser för personal.  

Det finns utrymme att anordna ett fåtal parkeringsplatser för personal i anslutning 

till Nämndemansvägen. Vid Nämndemansvägen i anslutningen till förskolans 

byggnad ska det också anordnas parkeringsplats för rörelsehindrade så nära entré 

som möjligt. Avståndet från parkeringen till entré får högst vara 25 meter enligt 

Boverkets byggregler.  

Detaljplanen reglerar att parkering ska utformas med genomsläppligt material för 

att minimera att eventuella föroreningar från trafikytorna rinner direkt till 
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dagvattennätet och vidare till berörda recipienter. Dessutom blir området inte 

präglat av hårdgjorda ytor i lika stor grad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Möjlig utformning 

av parkeringsplatsen vid 

Djupadalsvägem.  

Varutransporter och sophämtning 

Varutransporter och sophämtning är planerad att fortsatt ske vid 

Nämndemansvägen. Utifrån förskolans planerade storlek kommer antalet 

varutransporter att vara 4-5 lastbilar per vecka. Sophämtning kommer att ske 2 

gånger per vecka om förskolan har fullständig källsortering. Bilden på nästa sida 

visar förslag på hur utformning av ytan vid Nämndemansvägen kan ske för att 

rymma samtliga funktioner för parkering, varutransportangöring samt 

sophämtning. Exakt utformning kommer att avgöras i samband med projekteringen 

av förskolan. 
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Figur 14. Möjlig utformning av ytan vid Nämndemansvägen med parkering, 

miljörum, varutransportangöring och sophämtning. 

BULLER OCH STÖRNINGSSKYDD 
Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på 

skolgårdar. För nya skolgårdar är riktvärdena 50 dBA ekvivalent ljudnivå 

respektive 70 dBA maximal ljudnivå på de delar av gården som är avsedda för lek, 

vila och pedagogisk verksamhet.  För övriga vistelseytor är riktvärdena 55 dBA 

ekvivalent ljudnivå respektive 70 dBA. Dessa riktvärden har kommunen haft som 

underlag vid bedömningen av bullersituationen inom skolgården. 

Totalt har två bullerutredningar tagits fram för detaljplanen, se bilaga 1 och bilaga 

2. Båda utredningarna har utgått från att den nya förskolan ligger i den södra delen 

av planområdet vid Djupadalsvägen/Sallerupsvägen, men med olika utformningar. 

Den första utredningen togs fram inför samrådet och den andra utredningen togs 

fram efter samrådet. Kommunen har gjort en bedömning av bullersituationen för 

den nya placeringen av förskolans område utifrån redan framtagna utredningar och 

bedömer att ytterligare trafikbullerutredningar inte behöver göras för detaljplanen. 

Bedömning av den ekvivalenta ljudnivån 

I de två följande bilderna visas den ekvivalenta ljudnivån (prognosår 2040) från 

respektive utredning. Förskolans nya område, som ska innehålla skolbyggnad samt 

friyta, är markerad med röd streckad linje. 
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Båda utredningarna innehåller byggnadskroppar som påverkar bullrets utbredning 

norrut. Den första utredningen (första bilden) har dock inga byggnader mellan 

huvudbyggnaden och bostadshuset vid Sallerupsvägen, vilket ger en bra 

uppfattning kring hur bullret sprider sig utan påverkan av byggnader. Utifrån de 

framtagna utredningarna bedömer kommunen att den ekvivalenta ljudnivån inom 

föreslaget område för skola uppfyller Naturvårdsverkets riktvärden.  

Bedömning av den maximala ljudnivån 

I de två följande bilderna visas den maximala ljudnivån (prognosår 2040) från 

respektive utredning. Förskolans nya område, som ska innehålla skolbyggnad samt 

friyta, är markerad med röd streckad linje. 
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Den maximala ljudnivån från trafiken på Nämndemansvägen skiljer sig åt mellan 

de olika utredningarna. Anledningen är att i den andra utredningen (andra bilden) 

så antogs så gott som all tung trafik på Nämndemansvägen vara leveranser till den 

nuvarande förskolan. Eftersom varuleveranserna skulle försvinna från 

Nämndemansvägen när den nya förskolan skulle tas i bruk så har den tunga 

trafiken inte räknats med i de beräkningarna som redovisas. 

Eftersom förskolans placering i nuvarande planförslag är på samma plats som den 

befintliga förskolan så kommer tung trafik i form av varuleveranser och 

sophämtning fortsättningsvis ske via Nämndemansvägen.  

Antalet varuleveranser kommer att uppgå till 4-5 stycken per vecka och 

sophämtning kommer att ske 2 gånger per vecka om förskolan har fullständig 

källsortering. Eftersom förskolan kommer ligger i slutet på en bostadsgata kommer 

även sopbilar som hämtar hushållssopor att passera vid förskolan. Sophämtning för 
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hushållen sker 1 gång varannan vecka och 2 gånger var fjärde vecka. Detta innebär 

att den tunga trafiken som högst kan uppgå till 9 stycken på en vecka (måndag-

fredag). 

Eftersom Nämndemansvägen är en bostadsgata så utgår kommunen från att 

varuleveranser och sophämtning är den enda frekventa tunga trafiken som passerar 

förskolans vändplats.  

Kommunen bedömer att inga åtgärder för buller behöver vidtas med hänsyn till att 

antalet tung trafik som passerar förskolans vändplats är så pass begränsat och att 

den tunga trafiken inte heller kan komma att öka på ett påtagligt sätt eftersom gatan 

är en återvändsgata. 

NATUR 

Natur, park och rekreation 

Vid naturreservatet i den nordöstra delen av detaljplanen planläggs mark för allmän 

plats, park. Det är för att skapa ett större utrymme för skogsbrynet jämfört med 

idag, dels för att vegetationen ska kunna växa och dels för att undvika situationer 

där grenar behöver kapas för att de hänger in på förskolans område. Det ger även 

mer utrymme för allmänheten att kunna röra sig längs med skogsbrynet. Avståndet 

mellan naturreservatet och gränsen för skolområdet varierar mellan 10-13 meter 

enligt planförslaget. 

Träd 

Inom den norra delen av kvartersmarken finns det i nuläget 5 stycken träd. Från 

barnens perspektiv skapar träden en variation i lekmiljön och ger skugga som 

framförallt är viktigt under varma, soliga dagar. Träden bidrar även med fler 

ekosystemtjänster och är i övrigt av stor betydelse för den biologiska mångfalden. 

Därför reglerar detaljplanen trädfällning med planbestämmelsen n1, träd får endast 

fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk, i syfte att träden ska bevaras. För 

att säkerställa kommunens tillsyn i frågan har bestämmelsen kompletterats med 

planbestämmelse om ändrad lovplikt, att marklov även krävs för fällning av träd 

med stamomfång 50 cm eller mer på stamhöjden 1,0 meter.  

Vid utformning av förskolans utemiljö är det viktigt att ta hänsyn till träden för att 

ge dem rätt förutsättningar för att kunna leva vidare på ett bra sätt. Det gäller 

framförallt åtgärder som riskerar att skada trädens rötter och påverkar markens 

genomsläpplighet.  

Förskolans utemiljö 

Detaljplanen reglerar inte hur förskolans gård ska utformas vad avser vegetation. 

Växtval bör dock vara med fokus på inhemska arter och arter som gynnar biologisk 

mångfald, som exempelvis pollinerande insekter. Det får inte planteras växter som 

riskerar att spridas vidare till naturreservatet. 

Biotopskyddad mark 

Trädallén som berörs av biotopskydd ligger inom mark som planläggs för allmän 

plats, park. 
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EKOSYSTEMTJÄNSTER 

Rekreationsmiljöer  

Allmänt tillgängliga ytor för rekreation minskar eftersom parkmark som idag 

används för rekreation försvinner när marken planläggs för förskola. Kommunens 

utgångspunkt är dock att förskolans gård ska vara tillgänglig för allmänheten under 

vardagskvällar och under helger när verksamheten är stängd. Genom planläggning 

av grönyta som allmän platsmark blir det säkerställt att det fortfarande är möjligt 

för allmänheten att röra sig mellan Sallerupsvägen och Eslövs allmänning, även om 

det är i en mer begränsad omfattning än tidigare. 

Vegetation i allmänhet  

Detaljplanen innebär att vegetation försvinner vid en exploatering. Det handlar 

främst om befintliga gräsytor som kommer bli hårdgjorda med byggnader och för 

trafikändamål. Förskolans utemiljö kommer att utformas med ny vegetation som 

träd och buskar, vilket innebär att nya ekosystemtjänster kommer tillföras 

planområdet. Vegetation inom förskolans område kommer sannolikt påverkas av 

slitage eftersom det utgör en del av barnens lekmiljö. Planbestämmelsen om 

trädfällning innebär att ekosystemtjänster bevaras i en större utsträckning. Trädet 

som behöver fällas inom ytan för parkering vid Djupadalsvägen kommer 

kompenseras enligt kommunens riktlinjer för trädfällning, vilket innebär att två nya 

träd ska planteras. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Dag-, spill-, och dricksvatten 

Den nya förskolan kan nyttja befintliga servisanslutningar som nuvarande förskola 

har till ledningsnätet för dag-, spill- och dricksvatten. 

Vid kvartersmarken i anslutning till Nämndemansvägen har u-område lagts till för 

att säkerställa tillgängligheten till berörda dag- och spillvattenledningar. U-område 

har även lagts till för berörda dag- spill- och dricksvattenledningar inom 

kvartersmarken vid Djupadalsvägen. 

El, fjärrvärme och fiber 

Den nya byggnaden kan anslutas till befintligt ledningsnät för el och fiber. Vad 

gäller fjärrvärme så avser kommunen att ansluta den nya förskolan till 

fjärrvärmenätet, men möjligheten att ansluta till nätet behöver utredas vidare. 

Längs med Djupadalsvägen finns ett fiberstråk som korsar kvartersmarken. För att 

säkerställa tillgängligheten till kabeln har ett u-område upprättats i detaljplanen. 

Brandpost 

Vad gäller brandvattenförsörjning behöver inga nya brandposter upprättas i och 

med den nya förskolan. Det gäller under förutsättning att avståndet mellan byggnad 

och befintlig brandpost norr om Gyldestigen inte förändras i någon större 

utsträckning jämfört med idag. I det här fallet handlar det om att ytterkanten på den 

nya byggnaden får hamna som högst upp till 80 meter från befintlig brandpost. 

Avfallshantering 

Avfallshantering ska ske enligt renhållningsförordningen. Fastighetsägaren 

ansvarar för hantering av eget avfall och källsortering. 
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Eftersom förskolans verksamhet kommer utökas kommer antalet kärl för avfall att 

bli fler. Befintlig förskola har inte källsortering för glas, metall, plast och tidningar. 

Om den nya förskoleverksamheten kommer ha fullständig källsortering kommer 

antalet kärl att utökas ytterligare. 

SÄKERHET OCH HÄLSA  

Markföroreningar 

Enligt genomförd geo- och markmiljöundersökning krävs inga planbestämmelser 

för att säkerställa markens lämplighet för skoländamål utifrån risk för förorenad 

mark. 

Markradon 

Eftersom markradonhalten inom fastigheten sammantaget har bedömts ligga inom 

normalriskintervallet så ska byggnader uppföras radonskyddade. Planbestämmelse 

om att byggnader ska utformas radonskyddade har lagts till i plankartan. 

Översvämning och skyfall 

Planförslaget innebär att åtgärder för att hantera skyfall ska vidtas inom allmän 

plats, vilket lämpligen sker i anslutning till den befintliga lågpunkten i sydvästra 

hörnet av planområdet. Mängden hårdgjord yta skulle teoretiskt kunna uppgå till 

cirka 4400 m2 utifrån detaljplanens bestämmelser. Den siffran har tagit höjd för 

nya gång- och cykelvägar, att norra området för kvartersmark har blivit hårdgjord 

till 50 % och att det södra området för kvartersmark (parkering) har blivit 

hårdgjord till 100 %. Parkering ska utformas med genomsläppligt material så ytan 

kommer i verkligheten inte att bli hårdgjord till den graden. 

Enligt Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, innebär ett skyfall 

att det regnar minst 50 mm på en timme. Räknat på ett skyfall med 50 mm 

nederbörd på en timme skulle de hårdgjorda ytorna enligt ovan generera 220 m3 

vatten. I bilden på nästa sida har en yta på 880 m2 markerats, det skulle innebära ett 

djup på cirka 25 cm för att ytan skulle kunna hantera all den mängden vatten som 

de hårdgjorda ytorna genererar. Eftersom dagvattennätet hinner ta emot en del av 

regnvattnet innan nätet når full kapacitet så innebär det att mängden vatten som 

behöver hanteras är mindre.  

Kommunen bedömer att det finns goda förutsättningar för att skyfallsvatten ska 

kunna hanteras inom allmän plats inom planområdet. Exakt utformning av åtgärden 

för att hantera skyfall kommer tas fram i samband med projekteringen av 

förskolan. Exploatören behöver fortsatt studera rinnvägarna i samband med 

projekteringen för att säkerställa att exploateringen inte skapar nya rinnvägar. 
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Figur 15. Den blåa ytan motsvarar 880 m2. 

Buller   

Inga åtgärder för buller krävs vid ett genomförande av detaljplanen. 

DAGVATTENHANTERING 
Detaljplanen reglerar hur stor del av ytan som får bli hårdgjord i syfte att underlätta 

dagvattenhanteringen. Det finns även möjlighet att samordna en öppen 

dagvattenhantering med skyfallshanteringen, vilket kommunen kommer att titta 

vidare på i samband med projekteringen av förskolan. Att genomföra sådana 

åtgärder för dagvattenhanteringen är dock inget som krävs för detaljplanens 

genomförande. Kommunledningskontoret ser positivt på att så många åtgärder som 

möjligt görs för att fördröja dagvatten på den kommande gården till förskolan. 

Längs med del av Djupadalsvägen på den östra sidan finns ett dike som leder 

vatten söderut. Diket börjar strax söder om föreslagen infart till parkeringen, vilket 

innebär att diket inte påverkas av infarten. 

SOCIALA ASPEKTER 

Trygghet, jämställdhet och mångfald 

Planområdet består idag av en gräsyta och en förskola. Möjligheten att skapa en 

tryggare plats ökar med en större förskola då antalet människor som rör sig genom 

området ökar. I närheten av planområdet finns många gröna ytor och säkra gång- 

och cykelvägar som underlättar kopplingen mellan olika målpunkter inom 

närområdet och mellan stadsdelarna.  

En förskola strategiskt placerad i nära anslutning till ett gång- och cykelstråk 

bedöms stärka den sociala hållbarheten. Kommunens utgångspunkt är att 

förskolans gård ska vara tillgänglig för allmänheten när förskolans verksamhet är 

stängd.  
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Barnkonventionen 

Inom planområdet skapas ytor som ger möjlighet till lek. Inom planområdet och 

inom närområdet finns tillgång till förskolor, skolor och rekreationsområden med 

säkra och trygga gång- och cykelförbindelser. Förskolans placering intill 

naturreservatet möjliggör en utepedagogik i nära samspel med naturen, vilket är 

positivt för barnen. 

KONSEKVENSER  

MILJÖKONSEKVENSER 

Strategisk miljöbedömning enligt miljöbalken 

Kommunen bedömer med vägledning av förordningen om 

miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 

§ PBL. Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför 

inte i en miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken.  

Påverkan på riksintresse 

Planförslaget bedöms inte påverka södra stambanan som är ett utpekat riksintresse 

för kommunikationer. 

MILJÖKVALITETSNORMER (MKN) 

Luftkvalitet 

Planförslaget bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för utomhusluft inom 

Eslövs kommun. Detaljplanen kan dock komma att påverka luftkvaliteten negativt 

på en lokal nivå om många väljer att ta bilen.  

Lokaliseringen av förskolan tillsammans med nya gång- och cykelvägar möjliggör 

hämtning och lämning på förskolan till fots och med cykel. I närheten finns även 

en busshållplats med avgångar som gör det möjligt att åka kollektivt till och från 

förskolan. Ytterligare åtgärder som kan vidtas för att minimera påverkan på 

luftkvaliteten vid förskolan är att minska/förbjuda tomgångskörning på förskolans 

parkering. 

Recipient och miljökvalitetsnorm för vatten  

Planområdet ligger inom Kävlingeåns avrinningsområde. Kävlingeån är via Bråån, 

recipient för dagvatten från planområdet. Enligt beslutad miljökvalitetsnorm är 

målet att både Bråån och Kävlingeån ska ha en god ekologisk status år 2027. Bland 

annat på grund av jordbruk som ger upphov till utsläpp av näringsämnen som leder 

till övergödning uppnår åarna idag inte god status varken ur ekologisk eller kemisk 

synpunkt.  

 

Detaljplanen reglerar inte hur dagvatten från trafikytor ska hanteras. Eftersom 

dagvatten från sådan ytor kan innehålla föroreningar finns det risk att detaljplanen 

medverkar till ytterligare försämring för recipienterna, vilket dock är i en mycket 

begränsad omfattning. Genom att detaljplanen reglerar att parkering ska utformas 

med genomsläppligt material kommer eventuell påverkan att minska. Om 

kommunen samordnar dagvattenhanteringen med skyfallshanteringen finns det 

även möjlighet att rena dagvatten innan det når dagvattennätet, vilket skulle 
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innebära en positiv påverkan på recipienterna vad avser möjligheten att följa 

miljökvalitetsnormerna.  

DAGVATTEN  
Eftersom detaljplanen innebär att mer ytor blir hårdgjorda kommer belastningen på 

dagvattennätet att öka. För att begränsa detaljplanens påverkan på dagvattennätet 

reglerar detaljplanen hur stor yta som får bli hårdgjord. Även bevarande av träd har 

en positiv inverkan på dagvattenhanteringen.  

ÖVERSVÄMNING OCH SKYFALL  
Detaljplanen medför mer hårdgjorda ytor vilket påverkar mängden vatten som 

rinner till befintlig lågpunkt vid ett skyfall. Hårdgjorda ytor innebär också att 

avrinningen sker i en snabbare takt jämfört med avrinning på en grönyta, vilket gör 

att vattenmängden ökar snabbare. För att undvika risk för ytterligare översvämning 

inom Hällan reglerar detaljplanen att åtgärder för skyfall ska vidtas inom allmän 

plats. Kommunen kommer därmed att vidta åtgärder för att hantera det vatten som 

uppstår vid skyfall som en konsekvens av exploateringen. Sammantaget bedömer 

kommunen att detaljplanen inte kommer att medföra ökad risk för översvämning 

vare sig inom eller utanför planområdet. 

NATURMILJÖ OCH BIOLOGISK MÅNGFALD 

Natur, park och rekreation 

Den nya förskolan tar yta i anspråk som i dagsläget utgör en del av ett större 

rekreationsområde och grönstrukturstråk. Rekreationsytan minskar därmed, men 

detaljplanen utformas för att det fortsatt ska vara möjligt för allmänheten att 

passera genom området. Att bevara träd inom förskolans område är en viktig del i 

att behålla stråk som binder ihop gröna miljöer, men det handlar också om att 

behålla så mycket grönyta som möjligt och att tillföra ny vegetation i förskolans 

utemiljö. Genom att göra ett noggrant val av växer vid nyplantering kan förskolans 

utemiljö bidra till att stärka den biologiska mångfalden och skapa fler 

ekosystemtjänster.  

Träd 

Planförslaget innebär att trädet som ligger inom kvartersmarken vid Djupdalsvägen 

där parkering är planerad att anordnas måste fällas. Det fällda trädet kommer att 

kompenseras enligt kommunens riktlinjer för trädfällning, vilket innebär att två nya 

träd ska planteras. 

 

 

 

 

Figur 16. Markerat 

träd som måste 

fällas vid ett 

genomförande av 

detaljplanen. 
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Områden skyddade enligt miljöbalken kapitel 7 

Planförslaget innebär att avståndet mellan förskolans område och naturreservatet 

utökas som minst med 5 meter och som mest med 10 meter jämfört med 

avgränsningen av förskoleverksamheten som finns där idag. Ytan mellan 

kvartersmarken och naturreservatet planläggs som allmän plats, park, i syfte att 

skapa ett bättre skydd för skogsbrynet och ge det utrymme att kunna växa utan att 

komma i konflikt med förskolans område. 

Inom förskolans område har planbestämmelse, om att huvudbyggnad ska placeras 

minst 5,0 meter från användningsgräns för skola, lagts till för att säkerställa ett 

visst avstånd från huvudbyggnad till naturreservatet. Kommunledningskontoret har 

tagit fram en skuggstudie, se bilaga 6, Skuggstudie, 2021-11-09, för att utreda 

vilken skuggpåverkan den nya förskolebyggnaden kan få på skogsbrynet. 

Skuggstudien visar att byggnadens skuggpåverkan på skogsbrynet inte är så 

omfattande. Det går även att konstatera att skogsbrynet kommer vara helt solbelyst 

fram till klockan 15 under perioden 20 mars till och med 18 september samt fram 

till klockan 18 under perioden 13 maj till och med 1 augusti.  

Ekologigruppen AB har gjort en bedömning av detaljplanens påverkan på 

naturvärden, se bilaga 7, Bedömning av påverkan på naturvärden, 2021-11-10. 

Den framtagna skuggstudien har tagits med som underlag i deras bedömning. I 

Ekologigruppens bedömning framkommer det att skogsbrynets miljö inte skuggas 

under de delar av året som brynet blommar och inte nämnvärt under hela 

växtsäsongen. Vidare tar de upp att skuggningen blir större under vinterhalvåret, 

men då är också de flesta organismer i vintervila. 

Ekologigruppens sammanfattade bedömning är att ”brynmiljön intill Skogsgläntans 

förskola inte är en viktig biotop för några sällsynta eller hotade arter och att 

artrikedomen av brynlevande arter sannolikt är högre i andra delar av buskagen 

runt Tåbelund och Allmänningen. Brynet påverkar dock skogsmiljön positivt 

genom att skydda från vind och uttorkning.”. 

Slutsatserna som Ekologigruppen har gjort i sin bedömning är följande: 

 Skogsbrynet är av låg/begränsad betydelse för biologisk mångfald genom att 

det är litet, svagt utvecklat, och är en ganska vanlig biotop i naturen generellt.  

 Detaljplanens hänsyn, med avstånd mot brynet och låg beskuggning under 

sommarhalvåret, är väl avvägda och möjliggör för bevarade naturvärden och 

funktionalitet för brynet som livsmiljö.  

 Andra åtgärder som inte regleras i detaljplanen är viktigare för bevarandet av 

biologisk mångfald i området. Några av de viktigaste är att  

o Prioritera inhemska trädslag och buskar i växtval, eftersom dessa 

är livsmiljö för många insekter som utgör basföda för bland annat 

fåglar och fladdermöss (exotiska växter har i regel mycket få 

följearter). 

o Tillåta träd och buskar att växa sig stora, inklusive slånbuskarna i 

det aktuella brynet.  

o Behålla så stora ytor som möjligt mörklagda kvälls- och nattetid 

under sommarhalvåret.  
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o Begränsa antalet klippningar av långgräsytor till ett minimum för 

att möjliggöra för insektslarver att fullborda sina larvperioder 

(ännu bättre att omföra till ängsslåtter).  

o Bibehåll den gröna länken mellan Trollsjöparken och 

Allmänningen/grönytan intill.  

o Bevara död ved i olika former inom Allmänningens naturreservat 

(i enlighet med skötselplan).  

 

Ekologigruppen lyfter även följande punkter som viktiga förutsättningar för att 

brynets naturvärden ska bestå eller utvecklas: 

 Att brynet kan få växa ut från skuggan av trädkronorna. 

 Att nattbelysning undviks från skymning till gryning under 

sommarhalvåret på delar som vetter mot Allmänningen (gärna på så stora 

delar av detaljplaneområdet och övrig grönyta som möjligt). 

 Att störning från förskolebarn begränsas genom att styra utgången från 

förskolan till allmänningen till en specifik plats, vilket enkelt görs genom 

val av grindens placering.  

 Att inga exotiska växter används för att komplettera brynets 

växtsammansättning.  

 

De åtgärder som Ekologigruppen föreslår för att bevara den biologiska mångfalden 

är möjliga att genomföra, men inget som kan styras i detaljplanen. Vad gäller 

förutsättningar för att brynets naturvärden ska bestå eller utvecklas så ger 

detaljplanen utrymme för brynet att få växa ut från skuggan av trädkronorna. 

Övriga förutsättningar hanteras vidare i samband med genomförandet av projektet. 

Det är heller inte möjligt att reglera dessa frågor i detaljplanen. 

Nuvarande förskoleverksamhet besöker ofta naturreservatet. Fortsätter kommande 

förskoleverksamhet att frekvent besöka Eslövs allmänning kommer det att innebära 

att fler barn vistas i området jämfört med idag. Vad gäller förskoleverksamhetens 

vistelse i Allmänningen skriver Ekologigruppen att ”Det är endast på platser med 

frekventa och långvariga besök som fågelhäckning störs. Övrig fauna störs ganska 

lite och floran påverkas sannolikt mest lokalt av ett ökat slitage (men 

Allmänningen saknar skyddsvärd flora).”.  

Markarbeten i närheten av naturreservatet ska stämmas av med kommunens ekolog 

för att säkerställa att naturreservatet inte tar skada av åtgärden eller att växter 

riskerar att spridas till reservatet. 

Fladdermöss 

Samtliga fladdermusarter är skyddade genom fridlysning i 4 § 

artskyddsförordningen. Enligt artskyddsförordningen är det förbjudet att avsiktligt 

döda eller störa de uppräknade arterna i förordningen. Med avsiktligt menas även 

att det är förbjudet att utföra en åtgärd om man kan förutse sådana konsekvenser. 

Inventeringen av fladdermöss som gjordes 2008 visade att det västra skogsbrynet, 

som planområdet delvis angränsar till, utgjorde ett viktigt näringssöksområde för 

fladdermusarten nordisk fladdermus. Inventeringen visade att den andra stationära 

arten inom området är långörad fladdermus vars dagtillhåll vanligen utgörs av 

håligheter i träd, vilket mycket väl kan finnas i träden vid skogsbrynet. 
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Ekologigruppens bedömning av detaljplanens påverkan på naturvärden omfattar 

även fladdermöss, där inventeringen av fladdermöss som gjordes 2008 har tagits 

med som ett underlag i bedömningen. Enligt Ekologigruppens bedömning är det 

inte osannolikt att flera av fladdermusarterna, som hittades under inventeringen 

2008, tillfälligt utnyttjar brynmiljön i södra delen av Allmänningen som 

födosöksområde. Ekologigruppen bedömer dock att brynmiljön vid förskolan 

sannolikt är av begränsad/låg betydelse för samtliga arter. 

Kommunen bedömer att förskolans verksamhet i sig inte påverkar fladdermössen 

eftersom verksamheten är igång under dagtid medan fladdermössen är aktiva på 

natten. Detaljplanen medför ingen fysisk påverkan på skogsbrynet och dess miljö 

som näringssöksområde och boplats. 

Åtgärder som kommunen har vidtagit/ska vidta för att undvika påverkan på 

fladdermössen: 

 Detaljplanen säkerställer att avståndet blir minst 15 meter mellan 

förskolans huvudbyggnad och skogsbrynet för att det inte ska finnas något 

fysiskt hinder för fladdermössen längs med skogsbrynet. 

 Belysningen anpassas för att inte riskera att störa fladdermössen (och andra 

nattlevande djur) i enlighet med vad som framkommer i Ekologigruppens 

bedömning, det vill säga att nattbelysning undviks från skymning till 

gryning under sommarhalvåret på delar som vetter mot Allmänningen. 

 

Kommunen har inventerat befintliga träd inom planområdet och inga håligheter har 

hittats i träden som skulle kunna utgöra boplatser för fladdermöss. 

Sammantaget bedömer kommunen att detaljplanen inte kommer medföra en sådan 

negativ påverkan på fladdermössen som är förbjudet enligt artskyddsförordningen. 

BIOTOPSKYDDSOMRÅDE 
Kommunen bedömer att trädallén vid Sallerupsvägen, som omfattas av 

biotopskydd, inte kommer påverkas av planförslaget eftersom allén fortsatt 

kommer ligga på allmän plats som är planlagd för park.  

STADSBILD 
Stadsbilden kommer oundvikligen att förändras i och med den nya förskolan. 

Förskolans byggnad i sig kommer att ta en större plats, både sett till yta och höjd. 

Detaljplanen reglerar byggnadens utformning i syfte att den ska smälta in i 

omgivningens karaktär och inte sticka ut, vilket bidrar till att minska den visuella 

påverkan. 

Förskolans område blir i stort ett nytt inslag i miljön och planområdet som helhet 

kommer bli mer präglat av trafikytor, både för bil, gång och cykel. Att detaljplanen 

reglerar att träd inte ska fällas minskar påverkan på stadsbilden.  

ARKEOLOGI 
Planförslaget bedöms inte påverka arkeologi då inga kända fornlämningar finns 

inom området. I det fall fornlämningar påträffas i samband med markarbeten ska 

dessa, i enlighet med 2 kap 10§ kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och 

Länsstyrelsen underrättas. 
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SOLFÖRHÅLLANDEN 
Den föreslagna bebyggelsens skuggning bedöms inte innebära negativa 

konsekvenser för omgivningen. Ur ett hälsoperspektiv är det viktigt att säkerställa 

både sol och skugga vid utformning av barns utemiljöer. Befintliga träd inom 

förskolans område bidrar till att skapa skuggiga platser. 

TRAFIK 
Eftersom avsikten är att förskoleverksamheten ska utökas från 35 platser till 140 

platser innebär planförslaget att trafiken ökar.  

Nämndemansvägen 

Eftersom bilparkering kommer att anordnas i anslutning till Djupadalsvägen så 

kommer personbilstrafiken på Nämndemansvägen, som är kopplad till 

förskoleverksamheten, att minska jämfört med idag. Det kommer eventuellt att 

anordnas ett fåtal parkeringsplatser för personal i anslutning till 

Nämndemansvägen. Vad gäller tung trafik så kan sophämtningen komma att ske 

ytterligare en gång varannan vecka jämfört med idag. Varuleveranser kommer att 

ske 4-5 gånger i veckan med lastbilar. 

Djupadalsvägen 

Eftersom bilparkering anordnas i anslutning till Djupadalsvägen så kommer 

personbilstrafiken att öka på gatan. Ökningen kommer framförallt att vara under 

morgon och sen eftermiddag då många generellt lämnar och hämtar barn. En 

ökning av trafik på Djupadalsvägen innebär en ökad risk för olyckor då gång- och 

cykelstråket längs med Sallerupsvägen korsar Djupadalsvägen. Kommunen avser 

att vidta åtgärder vid överfarten för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter. 

Det kan exempelvis ske genom upphöjd överfart eller en tydligare markering av 

överfarten. 

BEFINTLIG TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Befintlig teknisk infrastruktur behöver inte byggas ut som en konsekvens av 

planförslaget bortsett från fjärrvärmenätet. Om den nya förskolan ska använda 

fjärrvärme som uppvärmning behöver nätet byggas ut. Kommunen kommer ha en 

dialog med Kraftringen i frågan. 

SÄKERHET OCH HÄLSA 

Markföroreningar 

Enligt genomförda utredningar innebär detaljplanen ingen risk för hälsa. 

Markradon 

Detaljplanen säkerställer att byggnader ska uppföras radonskyddade. Utifrån det 

bedömer kommunen att detaljplanen inte innebär någon risk för hälsa avseende 

radon. 

Buller 

Kommunen bedömer att förskolans område inte utsätts för buller i en sådan 

omfattning att några åtgärder för buller behöver vidtas för att uppfylla riktvärdena 

för utomhusmiljön. 
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Kommunen bedömer inte heller att planförslaget medför en ökning av trafikbuller 

för angränsande bostadsfastigheter i en sådan omfattning att några åtgärder behöver 

vidtas. 

En utökning av förskoleverksamheten, från 35 barn till 140 barn, som kommunen 

planerar för kommer att innebära en ökad ljudnivå från verksamheten. Fler barn 

kommer att vistas inom området, men friytan som barnen kan vistas ute på blir 

också större. Kommunen bedömer att ett genomförande av detaljplanen inte 

kommer att innebära betydande negativa konsekvenser för närliggande 

bostadsfastigheter vad avser ljudnivåerna från den nya planerade 

förskoleverksamheten. 

SOCIALA KONSEKVENSER 

Tillgång till rekreativ miljö  

Planförslaget är närbeläget Eslövs allmänning som förskoleverksamheten nyttjar 

idag och som kommer att vara möjligt att nyttja även i fortsättningen. 

Befolkning och service  

Detaljplanen medger uppförande av en servicefunktion inom ett område där det i 

övrigt finns bostäder. Förskolan kommer att utgöra en naturlig mötesplats för 

befolkningen även när verksamheten är stängd.  

Barnkonventionen 

FN:s barnkonvention gäller som utgångspunkt för beslut som rör barn och unga, 

däribland beslut om samhällsplanering och stadsutveckling. I samband med 

planarbetet har Eslövs kommun därför enligt rutiner upprättat en barnchecklista 

enligt barnkonventionen. Enligt checklistan ska barnets rättigheter beaktas vid 

kommunala beslut. Enligt slutsatsen i checklistan: 

Barn och unga bedöms beröras i positiv omfattning av det aktuella planförslaget. 

Erforderlig friyta har tillskapats inom planområdet och planförslaget innebär att 

befintlig gång- och cykelstruktur i större utsträckning kan användas för hållbara 

transporter till och från skolan, tillsammans med kompletterande gång- och 

cykelstruktur. Detaljplanen ger också kommunen byggrätt att upprätta en ny 

modern förskola som bättre gynnar verksamheten och en pedagogisk inriktning. 

Tillgänglighet  

Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och användbarhet 

för funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i 8 kap 4§ (byggnader) 

och 8 kap 9 § PBL (tomter) i detalj kommer att tillgodoses avgörs i samband med 

byggnads- och markprojekteringen och därmed vid kommande bygglovsprövning. 

Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas.  

GENOMFÖRANDE 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Genomförandetid 

Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum den får laga kraft. Före 

genomförandetidens utgång får detaljplanen ändras eller upphävas, mot berörda 

44 ( 397 )



KS.2019.0562 Antagandehandling 2021-11-15 

35 

 

fastighetsägares bestridande, endast om det är nödvändigt på grund av nya 

förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen.  

 

Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att 

rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. (4 kap 40 § PBL). 

Huvudmannaskap 

Eslövs kommun är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. 

Genomförande av åtgärder inom allmän plats 

Detaljplanen innebär att följande ska genomföras inom allmän plats: 

 Åtgärder för hantering av skyfall. 

 Anläggande av nya gång- och cykelvägar. 

 Åtgärder för att höja säkerheten på gång- och cykelöverfarten på 

Djupadalsvägen. 

 Iordningställande av mark vid naturreservatet som enligt detaljplanen 

planläggs för allmän plats, park, men som idag ligger inom området för 

befintlig förskola. 

 Nyplantering av två träd som kompensation för trädet som måste fällas. 

Serviceförvaltningen ansvarar för att projektera för samtliga åtgärder samt för att 

iordningsställa marken vid naturreservatet. Genomförandet av åtgärderna sker 

gemensamt mellan Serviceförvaltningen och förvaltningen Miljö och 

Samhällsbyggnad enligt överenskommelse. Serviceförvaltningen ansvarar för och 

bekostar nyplanteringen av träden. Nyplanteringen ska ske i dialog med Miljö och 

Samhällsbyggnad.  

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER  

Planekonomi 

Planavtal har upprättats mellan kommunen och exploatören, vilket innebär att 

ingen planavgift ska tas ut i samband med bygglovet. I planavtalet regleras 

ansvars- och kostnadsfördelning gällande detaljplanearbetet. Byggaktören bekostar 

undersökningar och utredningar som erfordras för detaljplanens framtagande och 

genomförande. Exploatören ombesörjer och bekostar även eventuella 

ledningsomläggningar om inte annat följer av gällande avtal. Anslutning till 

kommunens allmänna vatten- och avloppsledningar ska ske enligt antagen taxa. 

Fastighetsbildningsåtgärder 

Planen förutsätter att kvartersmark för skoländamål avstyckas och bildar en egen 

fastighet. Syftet är att all kvartersmark ska avstyckas till en fastighet. Avstyckning 

prövas vid lantmäteriförrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988). 

Ledningsåtgärder 

Rätt att framdra och bibehålla allmänna underjordiska ledningar inom område 

betecknat med planbestämmelsen ”u” kan säkerställas med upplåtelse av 

ledningsrätt. Lantmäteriet prövar lämpligheten i enlighet med ledningsrättslagen 

(1973:1144). 
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Ansökan om lantmäteriförrättning  

Det ankommer på berörda fastighetsägare och ledningsägare att hos Lantmäteriet 

ansöka om erforderlig fastighetsbildning och upplåtelse av ledningsrätt. Med 

ansökan följer lantmäterikostnader samt eventuell skyldighet att utge ersättning för 

upplåtelse av utrymme för rättighet. Lantmäteriet beslutar om ersättning efter 

officialvärdering om ingen överenskommelse om ersättning finns mellan berörda 

parter. Lantmäterikostnader åläggs den som har nytta av åtgärden om inte annat 

överenskommits. 

 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 
 

Kommunledningskontoret, 

Tillväxtavdelningen 

 

 

 

Katarina Borgstrand Mikael Vallberg Sofia Svensson  

Avdelningschef Planchef  Planarkitekt 

Tillväxtavdelningen Tillväxtavdelningen Tillväxtavdelningen 
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P BL 4 ka p. 16 § 1 s t 1 p.

b 2 Byg g na d e r s ka  uppföra s  ra d ons kyd d a d e , P BL
4 ka p. 16 § 1 s t 1 p.

a 1 Ma rklov krävs  äve n för fällning  a v träd  m e d
s ta m om fång  50 cm  e lle r m e r på s ta m höjd e n
1,0 m e te r. Kva rte rs m a rk, P BL 4 ka p. 15 § 1 s t
3 p.

a 2 Ma rklov krävs  äve n för åtg ärd e r s om  ka n
förs äm ra  m a rke ns  g e nom s läpplig he t, P BL 4
ka p. 15 § 1 s t 3 p.

u1 Ma rkre s e rva t för a llm ännyttig a  und e rjord is ka
le d ning a r, P BL 4 ka p. 6 §
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SAMMANFATTNING
En bullerutredning har utförts inför projektering av ny förskola vid Skogsgläntan i Eslöv. Utredningen
behandlar buller från prognostiserad vägtrafik år 2040 på intilliggande vägar och gator. Detta för att
utröna huruvida gällande riktvärden beräknas kunna innehållas utan några bullerskyddsåtgärder.

En preliminär utformning av objektet har använts i beräkningarna och presenteras i Figur 1 nedan.
Beräkningarna har gjorts utan några modellerade bullerskydd såsom bullerplank eller bullervallar.

Enligt beräkningar uppskattas buller från trafik överskrida Naturvårdsverkets riktvärden för skolgårdar
på båda av de två skolgårdarna som planeras i nuvarande utformningsalternativ. Varken ekvivalent
eller maximal ljudnivå beräknas kunna innehålla gällande riktvärde på hela eller delar av friytorna.
Därför anses vidare bullerskyddsutredning nödvändig. Även en alternativ utformning av objektet bör
övervägas. Dessutom bör ytterligare utredning utföras där fasadvärden beräknas för att säkerställa att
gällande riktvärden för ljudnivå i undervisningslokaler kan innehållas.

Figur 1. Preliminär utformninga av det aktuella som använts som underlag i beräkningarna till denna rapport.
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1 INLEDNING

WSP Akustik har på uppdrag av Eslövs Kommun utfört en trafikbullerutredning för området
Skogsgläntan i Eslöv. Fastigheten är i nuläget obebyggd och märkt som naturområde i nuvarande
detaljplan. Området är utsatt för buller från intilliggande gator och vägar.

Eslövs Kommun planerar en ny förskola på området och inför projektering och upprättande av
detaljplan krävs en trafikbullerutredning. Området som besörjs i denna rapport presenteras i Figur 2.

Figur 2. Flygfoto av området skogsgläntan. Fastigheten där ny förskola planeras är markerat i rött.

1.1 SYFTE
Syftet med utredning är att utröna huruvida bulleråtgärder är nödvändiga för att innehålla
Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgårdar. Rapporten är även tänkt att användas som
underlag för vidare projektering samt vid upprättande av detaljplan.
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1.2 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH AVGRÄNSNINGAR
Maximal och ekvivalent ljudnivå har beräknats för området utan någon dygnsindelning. Dessa
beräkningar redovisas som ljudutbredningskartor i samtliga bilagor.

Beräkningar på utvalda punkter på de planerade friytorna har gjorts 1,5 m över mark. Resultatet från
de beräkningarna används för att säkerställa att bullernivåer innehålls enligt Naturvårdsverkets
riktvärden. Dessa värden redovisas i Bilaga 1 och 2.

Några riktvärden för bullernivåer vid fasad regleras inte av Naturvårdsverket för skolor och förskolor.
Det är däremot användbart som underlag vid vidare projektering eftersom nivåer inomhus är reglerade
vilket betyder att en fönsterdimensionering kan krävas för att uppfylla gällande riktvärden. I ett sådant
scenario är beräknade fasadvärden nödvändiga för att beräkna fönstrens dämpningsgrad. Därför
inkluderar denna rapport en enklare utredning av bullernivåer vid fasad i Bilaga 3. Bilagan ger endast
en fingervisning och vidare utredning anses nödvändig vid en eventuell fönsterdimensionering.

Trafik på Sallerupsvägen, Nämndemansvägen och Djupadalsvägen har modellerats i beräkningarna.
Resterande gator ligger så pass långt bort eller har en tillräckligt låg trafikvolym att bullersituationen
vid det aktuella objektet inte anses påverkas.
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2 NYCKELBEGREPP

I detta kapitel förklaras olika begrepp och definitioner avseende ljud och annat som används i
nedanstående utredning.

2.1 BULLER
Definitionen av buller, oönskat ljud, beror på typen av ljud, person, plats, situation och varaktighet.
Den Europeiska miljöbyråns definition av buller är ”hörbart ljud som skapar störning och/eller påverkar
hälsan negativt”1.

2.2 RIKTVÄRDE
Begreppet riktvärde är det värde som bedömts rimligt att eftersträva generellt eller i ett enskilt ärende.
Detta skiljer sig från begreppet gränsvärde, vilket innebär att åtgärder måste tas för att klara gällande
gränsvärde.

Ett riktvärde är ett styrinstrument som inte är rättsligt bindande. Med den samordning av plan- och
bygglagen och Miljöbalken som trädde ikraft 2015-01-01 blir däremot angivna ljudnivåer i detaljplan
styrande för tillsyn.

2.3 LJUDNIVÅ OCH DECIBEL
Ljudnivån beskriver hur starkt ett ljud uppfattas och anges i enheten decibel (dB). Skalan är
logaritmisk där hörseltröskeln vid 0 dB motsvarar det lägsta ljud en människa kan uppfatta och
smärttröskeln vid ca 130 dB motsvarar den ljudnivå då vi upplever fysisk smärta, enligt Figur 3.

Figur 3. Exempel på typiska ljudnivåer.

En ökning med 3 dB motsvarar en fördubbling av ljudenergin medan den subjektivt upplevda
förändringen beror på ljudkällans karaktär.

1 European Environment Agency (2010) Good practice guide on noise exposure and potential health effects, EEA Technical
rapport nr 11/2010.
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2.4 EKVIVALENT OCH MAXIMAL LJUDNIVÅ
Den ekvivalenta ljudnivån är ett medelvärde över en bestämd tidsperiod.
Den högsta momentana ljudnivån som uppstår under en viss tidsperiod eller under en bullerhändelse
kallas för maximal ljudnivå. Illustration av ekvivalent och maximal ljudnivå visas i Figur 4.

Figur 4. Illustration av ekvivalent och maximal ljudnivå under en bestämd tidsperiod.

2.5 FREKVENS OCH A-VÄGNING
Ljudtrycket varierar kring ett jämviktsläge, oftast det normala lufttrycket. Antalet svängningar kring
jämviktsläget per sekund, frekvensen, anges med enheten Hertz (Hz). Människan kan uppfatta ljud
inom frekvensområdet 20 Hz - 20 kHz, där tonhöjden ökar med frekvensen. Den totala ljudnivån
innehåller bidrag från alla frekvenser, men eftersom örat har varierande känslighet vid olika frekvenser
korrigeras ofta den totala ljudnivån efter örats känslighet med en så kallad vägning. Den vanligaste
vägningen, A-vägning, redovisas ofta genom att den ekvivalenta ljudnivån anges i dBA.

2.6 FRIFÄLTSVÄRDE VID FASAD
Med frifältsvärde avses en ljudnivå som inte är påverkad av reflexer i den egna fasaden. Denna
ljudnivå kallas även frifältskorrigerad ljudnivå och innebär beräknad eller uppmätt ljudnivå, inklusive
alla relevanta reflexer, men sedan reducerad med 6 dB.

2.7 LJUD PÅ LÅNGA AVSTÅND OCH SLUTNA GÅRDAR
Ett problem med nuvarande beräkningsmodell för vägtrafik är hur ljud på långa avstånd och ljudnivåer
på slutna gårdar är modellerade. Beräkningsmodellen är begränsad till avstånd upp till 300 m, vilket
kan medföra för låga ljudnivåer. Även på baksidan av byggnader och på innergårdar ger nuvarande
beräkningsmodeller felaktiga resultat. Beräkningar visar konsekvent på lägre ljudnivåer än de
uppmätta. Det finns beräkningsmodeller för att kunna bedöma detta, men dessa är inte
implementerade i Nordiska beräkningsmodellen som för närvarande används i Sverige.

För att kompensera kan en ljudnivå adderas till de beräknade ljudnivåerna. Exempelvis kan ett värde
(45 dBA) logaritmiskt adderas till det beräknade värdet i närheten till större trafikleder och ett annat
värde (40 dBA) adderas längre bort. På mycket stort avstånd görs ingen korrektion.2 Generellt
påverkar detta endast ljudnivåer från vägtrafik  50 dBA.

2 WSP (2014) Kvalitetssäkring och harmonisering av bullerkartläggningar i Stockholms län.  WSP: Stockholm.
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3 BEDÖMNINGSGRUNDER

Nedan redovisas gällande bedömningsgrunder.

3.1 RIKTVÄRDEN FÖR BULLER PÅ SKOLGÅRD
Bedömningsgrunden för förskolor/skolors skolgård är baserad på Naturvårdsverkets vägledning
Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik3 (2017), se Tabell 1.

Del av skolgård
Ekvivalent
ljudnivå för
dygn [dBA]

Maximal
ljudnivå
[dBA]

De delar av gården som är avsedda för
lek, vila och pedagogisk verksamhet.

50 70

Övriga vistelseytor inom skolgården 55 70*

*Får inte överskridas mer än 5ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn under tiden skolgården nyttjas.

Boverket skriver i sin rapport Gör plats för barn och unga!4 att det på skolgårdar är önskvärt med högst
50 dBA ekvivalent ljudnivå dagtid på de delar av gården som är avsedd för lek, rekreation och
pedagogisk verksamhet. Resterande ytor bör, som målsättning, helst inte ha ljudnivåer överskridande
55dBA.

4 UNDERLAG

Underlag som använts i utredningen redovisas nedan.

4.1 VÄGTRAFIK
Trafikunderlag har tillhandahållits av Trafikia som utfört trafikmätningar på de vägar som används i
beräkningarna. Det tillhandahållna underlaget har därefter räknats upp till prognosåret 2040 med hjälp
av schablon. Volymökningen enligt schablon är 1,5% per år. Ingen dygnsindelning av trafiken har
använts eftersom endast ett tidsspann utreds. Trafikdata för vägarna som inkluderas i beräkningarna
presenteras i Tabell 2.

Tabell 2. Trafikinformation för vägtrafik, prognosår 2040

Väg ÅDT
(antal fordon)

Andel tung
trafik (%)

Hastighet
(km/h)

Sallerupsvägen 4856 6,7 40

Nämndemansvägen 119 5 30

Djupadalsvägen 326 1,8 30

3 Naturvårdsverket (2017) Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik. NV-01534-17. Naturvårdsverket:
Stockholm.
4 Boverket, Movium (2015) Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och
förskolans utemiljö. Rapport 2015:8. Boverket: Karlskrona.

Tabell 1. Riktvärden för ny skolgård (frifältsvärde) enligt Naturvårdsverkets vägledning
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4.2 KART- OCH TERRÄNGMATERIAL
Digitalt höjdsatta kartunderlag, fastighetskarta bygger på digitalt kartmaterial från Metria (inköpt
2020-03-24)

Strukturplan för planerad bebyggelse och tillhörande skolgårdar med byggnadsvolymer, utformning
och angivna antal våningar har tillhandahållits från Eslövs Kommun.

5 BERÄKNINGAR

Beräkningarna av buller har utförts med hjälp av beräkningsprogrammet SoundPLAN version 8.1. I
beräkningsprogrammet skapas en tredimensionell modell som inkluderar terräng, byggnader och spår.
Beräkningarna tar hänsyn till hur terräng och byggnader påverkar ljudets utbredning och reflektioner
inkluderas. I beräkningarna behandlas marken som mjuk.

Beräkningarna för buller från vägtrafik är utförda enligt Naturvårdsverkets rapport Vägtrafikbuller –
nordisk beräkningsmodell, reviderad 19965. Enligt beräkningsmodellen för vägtrafikbuller är giltigheten
för beräkningsmodellen begränsad till avstånd upp till 300 m från vägen vid neutrala eller måttliga
medvindsförhållanden (0-3 m/s). Beräkningsmodellen utgår från konstant flödande trafik utan
inbromsande eller accelererande trafik vid korsning eller busshållplats samt en torr vägbana och
dubbfria däck. Beräkningsmodellen har en noggrannhet på ca 3 dB på över 50 meters avstånd och 5
dB på över 200 meters avstånd från källan i ett medvindsförhållande. Beräkningar av maximal ljudnivå
har baserats på en 95-percentil för vägarna i samtliga scenarier.

Ljudnivåer visas i form av färgfält och är beräknade inklusive samtliga reflexer. Ljudnivåer vid fasad är
beräknade som frifältsvärden, alltså utan reflex i den egna fasaden.

Vid beräkning av frifältspunkter, 1,5 meter över mark, samt färgfält har 3:e ordningens reflektioner
använts. Mottagarhöjd vid samtliga byggnader har satts till 2 meter för första våningsplanet och 3
meter för övriga våningsplan. Beräkningar i markplan har gjorts 1,5 meter över mark med
upplösningen 5×5 meter.

Beroende på vilket beräkningsprogram som använts för beräkningar av trafikbuller kan resultaten bli
något olika beroende på hur indata hanteras inom respektive program. Resultatvariationer på grund av
val av beräkningsprogram ses som en onoggrannhet som WSP inte kan påverka.

5 Naturvårdsverket (1996) Vägtrafikbuller - Nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996. Rapport 4653. Naturvårdverkets förlag:
Stockholm.
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6 RESULTAT

Resultatet av beräkningarna redovisas utförligt i Bilaga 1-3.

De punktberäkninar som gjorts på den planerade förskolans friytor är korrigerade så att reflektioner
från byggnader på fastigheten inte tas med i beräkningarna, detta eftersom riktvärdena avser
frifältsvärden.

6.1 KOMMENTARER
Utformningen av två planerade friytorna som ska brukas som skolgårdar redovisas i Figur 5. Den
mindre ytan refereras i denna rapport som Skolgård 1 och den större ytan benämns Skolgård 2.

Figur 5. Översikt av fastighetsområdet med byggnader och planerade skolgårdar.
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Skolgård 1 beräknas utsättas för maximala ljudnivåer mellan 75-86 dBA. Alla punkter som beräknats
överskrider Naturvårdsverkets riktvärde för maximal ljudnivå. Högst är nivån närmst Djupadalsvägen
där riktvärde överskrids med 16 dB. Resterande beräkningspunkter överskrider också samma
riktvärde med mellan 5-9 dB. Dessa är placerade närmst Nämndemansvägen samt närmst
Djupadalsvägen.

Skolgård 2 beräknas utsättas för maximala ljudnivåer mellan 66-80 dBA. 3 av 9 beräkningspunkter
överskrider Naturvårdsverkets riktvärde. Vid 6 beräkningspunkter innehålls samma riktvärde. Högst är
ljudnivån närmst Nämndemansvägen där riktvärde överskrids med 10 dB. Vid resterande 2 punkter
överskrids riktvärdet med 2-5 dB.

Beräknad ekvivalent ljudnivå överskrider Naturvårdsverkets riktvärde vid alla beräkningspunkter vid
Skolgård 1. Högst är den ekvivalenta ljudnivån vid de tre beräkningspunkterna närmst Sallerupsvägen
vilket beräknas utsättas för ljudnivåer mellan 55-56 dBA. Dessa värden överskrider riktvärdet med
5-6 dB. Vid resterande två beräkningspunkterna överskrids samma riktvärde med 3 dB. Ska Skolgård
1 inte användas för lek, vila eller pedagogisk verksamhet överskrids endast 3 av 5 beräkningspunkter
Naturvårdsverkets riktvärde.

Beräknad ekvivalent ljudnivå överskrider Naturvårdsverkets riktvärde vid 2 beräkningspunkter vid
Skolgård 2. Dessa beräkningspunkter är placerade på skolgårdsområdet närmst Sallerupsvägen och
beräknas utsättas för ljudnivåer mellan 52-56 dBA. Dessa värden överskrider riktvärdet med 2-6 dB.
Ljudnivåer vid resterande punkter beräknas till 43-50 dBA vilket innehåller samma riktvärde. Ska
Skolgård 2 inte brukas för lek, vila eller pedagogisk verksamhet överskrider endast 1 beräkningspunkt
Naturvårdsverkets riktvärde.

Ekvivalent ljudnivå vid fasad beräknas till 46-56 dBA på fasader som vetter mot Sallerupsvägen och
Djupadalsvägen. För fasader som vetter mot Nämndemansvägen beräknas ekvivalent ljudnivå till 31-
46 dBA. Maximal ljudnivå vid fasader som vetter mot Sallerupsvägen och Djupadalsvägen beräknas
till 72-82 dBA. För fasader som vetter mot Nämndemansvägen beräknas maximal ljudnivå till 57-67
dBA.
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7 BULLERSKYDDSÅTGÄRDER

Oberoende av typen av verksamhet på de två skolgårdarna krävs bullerskyddsåtgärder för båda
ytorna. Två alternativ bedöms som rimliga för objektet.

Det ena åtgärdsalternativet är att upprätta bullerplank runt de delarna av skolgårdarna som utsätts för
höga bullernivåer. Streckning och utformning av dessa bör utredas vidare men en grov estimering av
var bullerplank behövs för den aktuella utformningen av objektet presenteras i Figur 6.

För Skolgård 1 bedöms en total inramning av bullerskydd vara nödvändig för att innehålla
Naturvårdsverkets riktvärde.

För Skolgård 2 är det främst närmst Sallerupsvägen som bullerskydd anses nödvändiga men det kan
också vara nödvändigt med bullerplank längs med Djupadalsvägen. Riktvärdet för maximal ljudnivå
överskrids även närmst Nämndemansvägen. I detta fallet anses överskridandet av maximal ljudnivå
orsakas av tung trafik som betjänar den nuvarande förskolan. Om denna är tänkt att tas ur drift vid
öppnandet av den nya förskolan anses riktvärdet kunna innehållas utan någon annan åtgärd. Om så
inte är fallet behövs även här någon form av bullerplank för att riktvärdet för maximal ljudnivå ska
innehållas.

Det andra alternativet är att se över utformningen av förskolan och tillhörande friytor. Framförallt bör
man se över förskolebyggnadens utformning så den kan agera bullerskyddande för friytorna.

Figur 6. Överblick av objektet och en grov estimering av var bullerplank anses nödvändiga. Detta är markerat i grönt.
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Exempelvis kan byggnaderna/byggnaden placeras längs med Djupdalsvägen och Sallerupsvägen och
tillhörande friyta förläggs innanför. Då skyddas skolgårdarna från de mest bullalstrande vägarna.

Båda alternativen har sina för- och nackdelar men med tanke på det tidiga stadiet projekteringen
befinner sig i bedöms alternativ utformning som det bästa alternativet, både ur ett praktiskt och
estetiskt perspektiv. Däremot bedöms det att en kombination av de två alternativen eventuellt bli
nödvändigt för det aktuella objektet.

Med tanke på det relativt höga värden beräknats längs med både Sallerupsvägen och Djupadalsvägen
bedöms det att ytterligare utredning nödvändig för beräkning av fasadnivåer. Resultatet av den bör
sedan ligga som underlag för en dimensionering av fasad och fönster. Detta för att säkerställa att
riktvärden för buller i undervisningslokaler kan innehållas.

8 SLUTSATSER

Enligt de beräkningar som utförts för denna rapport innehålls inte Naturvårdsverkets riktvärden för
buller på skolgårdar utan några bulleråtgärder. Ekvivalent nivå överskrids vid 7 av 14
beräkningspunkter och maximal ljudnivå beräknas överskridas vid 8 av 14 punkter.

Skolgård 1 anses ur bullersynpunkt olämplig att bruka till förskoleverksamhet utan några
bullerskyddsåtgärder då samtliga beräkningspunkter överskrider riktvärdena för maximal och
ekvivalent ljudnivå.

Den andra skolgården som presenteras i utformningsförslaget, kallad Skolgård 2 i denna rapport,
innehåller till viss del Naturvårdsverkets riktvärden och kan anses lämplig för förskoleverksamhet utan
bullerskyddsåtgärder om dess utformning ses över så att dess utsträckning inte innefattar de mest
bullerutsatta områdena.

Vidare utredning bedöms vara nödvändig för utformning och dimensionering av fönster. Även de
planerade byggnadernas utformning bör ses över för att undersöka möjligheten för dessa att agera
bullerskyddande för tillhörande friytor. Även bullerskyddsåtgärder i form av bullerskärmar bör
övervägas och utredas vidare.
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Maximal ljudnivå (95:e percentilen)
dBA ref. 20 µPa
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Teckenförklaring
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SAMMANFATTNING
En bullerutredning har utförts inför projektering av ny förskola vid Skogsgläntan i Eslöv. Utredningen
behandlar buller från vägtrafik år 2020 samt prognostiserad vägtrafik år 2040. I tidigare utförd
bullerutredning (Rapport TR 10302309.01) konstaterades det att den preliminära utformningen av
förskolan inte innehåller Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgårdar på planerade friytor. En
ny utformning har sedan dess tagits fram och denna utredning behandlar nya beräkningar av
bullernivåer samt lämpliga bullerskyddande åtgärder för förskolans friytor.

Den nya utformningen av objektet som använts i beräkningarna presenteras i Figur 1 nedan.

Enligt beräkningar uppskattas buller från trafik överskrida Naturvårdsverkets riktvärden för skolgårdar.
Varken ekvivalent eller maximal ljudnivå beräknas kunna innehålla gällande riktvärde på delar av
friytorna. Därför anses bullerskyddande åtgärder nödvändiga. Att se över utformningen av förskolans
friytor eller upprättande av bullerskärmar längs med de mest utsatta delarna av skolgården beräknas
vara tillräckliga för att särställa att Naturvårdsverkets riktvärden innehålls. Ett förslag på
bullerskyddsskärm som medger godkända nivåer inom hela den planerade skolgården presenteras i
rapporten.

Figur 1. Den nya planerade utformningen som använts som underlag i beräkningarna till denna rapport.
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1 INLEDNING

WSP Akustik har på uppdrag av Eslövs Kommun utfört en kompletterande trafikbullerutredning för
området Skogsgläntan i Eslöv. Fastigheten är i nuläget obebyggd och märkt som naturområde i
nuvarande detaljplan. Området är utsatt för buller från intilliggande gator och vägar.

Eslövs Kommun planerar en ny förskola på området och inför projektering och upprättande av
detaljplan krävs en trafikbullerutredning. Enligt tidigare bullerutredning (Rapport TR 10302309.01)
bedöms att bullerskyddande åtgärder behöver övervägas för förskolans utemiljö. En ny utformning av
förskolan och dess friytor har tagits fram. Denna nya utformning ligger till grund för denna
bullerutredning. Området som besörjs i denna rapport presenteras i Figur 2.

Figur 2. Flygfoto av området skogsgläntan. Fastigheten där ny förskola planeras är markerat i rött.

1.1 SYFTE
Syftet med denna utredning är att bedöma den nya utformningens ur ett bullerperspektiv samt att
föreslå lämpliga bullerskyddande åtgärder för att innehålla Naturvårdsverkets riktvärden för buller på
skolgårdar.
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1.2 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH AVGRÄNSNINGAR
Maximal och ekvivalent ljudnivå från vägtrafik har beräknats för området utan någon dygnsindelning.
Dessa beräkningar redovisas som ljudutbredningskartor i tillhörande bilagor. Bullernivåer beräknas för
nuläge (år 2020) och prognosår 2040.

Beräkningar på utvalda punkter på de planerade friytorna har gjorts 1,5 m över mark. Resultatet från
de beräkningarna används för att säkerställa att bullernivåer innehålls enligt Naturvårdsverkets
riktvärden. Dessa värden redovisas i Bilaga 1–4.

Några riktvärden för bullernivåer vid fasad regleras inte av Naturvårdsverket för skolor och förskolor.
Det är däremot användbart som underlag vid vidare projektering eftersom nivåer inomhus är reglerade
vilket betyder att en fönsterdimensionering kan krävas för att uppfylla gällande riktvärden. I ett sådant
scenario är beräknade fasadvärden nödvändiga för att beräkna fönstrens dämpningsgrad. Därför
inkluderar denna rapport en enklare indikativ utredning av bullernivåer vid fasad i Bilaga 5–6.

Trafik på Sallerupsvägen, Nämndemansvägen och Djupadalsvägen har modellerats i beräkningarna.
Resterande gator ligger så pass långt bort eller har en tillräckligt låg trafikvolym att bullersituationen
vid det aktuella objektet inte anses påverkas. Tung trafik på Nämndemansvägen har inte tagits med i
beräkningarna. Detta eftersom denna trafik besörjer den nuvarande förskolan som kommer tas ur bruk
när den nya förskolan står klar.

2 NYCKELBEGREPP

I detta kapitel förklaras olika begrepp och definitioner avseende ljud och annat som används i
nedanstående utredning.

2.1 BULLER
Definitionen av buller, oönskat ljud, beror på typen av ljud, person, plats, situation och varaktighet.
Den Europeiska miljöbyråns definition av buller är ”hörbart ljud som skapar störning och/eller påverkar
hälsan negativt”1.

2.2 RIKTVÄRDE
Begreppet riktvärde är det värde som bedömts rimligt att eftersträva generellt eller i ett enskilt ärende.
Detta skiljer sig från begreppet gränsvärde, vilket innebär att åtgärder måste tas för att klara gällande
gränsvärde.

Ett riktvärde är ett styrinstrument som inte är rättsligt bindande. Med den samordning av plan- och
bygglagen och Miljöbalken som trädde ikraft 2015-01-01 blir däremot angivna ljudnivåer i detaljplan
styrande för tillsyn.

1 European Environment Agency (2010) Good practice guide on noise exposure and potential health effects, EEA Technical
rapport nr 11/2010.
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2.3 LJUDNIVÅ OCH DECIBEL
Ljudnivån beskriver hur starkt ett ljud uppfattas och anges i enheten decibel (dB). Skalan är
logaritmisk där hörseltröskeln vid 0 dB motsvarar det lägsta ljud en människa kan uppfatta och
smärttröskeln vid ca 130 dB motsvarar den ljudnivå då vi upplever fysisk smärta, enligt Figur 3.

Figur 3. Exempel på typiska ljudnivåer.

En ökning med 3 dB motsvarar en fördubbling av ljudenergin medan den subjektivt upplevda
förändringen beror på ljudkällans karaktär.

2.4 EKVIVALENT OCH MAXIMAL LJUDNIVÅ
Den ekvivalenta ljudnivån är ett medelvärde över en bestämd tidsperiod.
Den högsta momentana ljudnivån som uppstår under en viss tidsperiod eller under en bullerhändelse
kallas för maximal ljudnivå. Illustration av ekvivalent och maximal ljudnivå visas i Figur 4.

Figur 4. Illustration av ekvivalent och maximal ljudnivå under en bestämd tidsperiod.

2.5 FREKVENS OCH A-VÄGNING
Ljudtrycket varierar kring ett jämviktsläge, oftast det normala lufttrycket. Antalet svängningar kring
jämviktsläget per sekund, frekvensen, anges med enheten Hertz (Hz). Människan kan uppfatta ljud
inom frekvensområdet 20 Hz - 20 kHz, där tonhöjden ökar med frekvensen. Den totala ljudnivån
innehåller bidrag från alla frekvenser, men eftersom örat har varierande känslighet vid olika frekvenser
korrigeras ofta den totala ljudnivån efter örats känslighet med en så kallad vägning. Den vanligaste
vägningen, A-vägning, redovisas ofta genom att den ekvivalenta ljudnivån anges i dBA.

2.6 FRIFÄLTSVÄRDE VID FASAD
Med frifältsvärde avses en ljudnivå som inte är påverkad av reflexer i den egna fasaden. Denna
ljudnivå kallas även frifältskorrigerad ljudnivå och innebär beräknad eller uppmätt ljudnivå, inklusive
alla relevanta reflexer, men sedan reducerad med 6 dB.
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2.7 LJUD PÅ LÅNGA AVSTÅND OCH SLUTNA GÅRDAR
Ett problem med nuvarande beräkningsmodell för vägtrafik är hur ljud på långa avstånd och ljudnivåer
på slutna gårdar är modellerade. Beräkningsmodellen är begränsad till avstånd upp till 300 m, vilket
kan medföra för låga ljudnivåer. Även på baksidan av byggnader och på innergårdar ger nuvarande
beräkningsmodeller felaktiga resultat. Beräkningar visar konsekvent på lägre ljudnivåer än de
uppmätta. Det finns beräkningsmodeller för att kunna bedöma detta, men dessa är inte
implementerade i Nordiska beräkningsmodellen som för närvarande används i Sverige.

För att kompensera kan en ljudnivå adderas till de beräknade ljudnivåerna. Exempelvis kan ett värde
(45 dBA) logaritmiskt adderas till det beräknade värdet i närheten till större trafikleder och ett annat
värde (40 dBA) adderas längre bort. På mycket stort avstånd görs ingen korrektion.2 Generellt
påverkar detta endast ljudnivåer från vägtrafik  50 dBA.

3 BEDÖMNINGSGRUNDER

Nedan redovisas gällande bedömningsgrunder.

3.1 RIKTVÄRDEN FÖR BULLER PÅ SKOLGÅRD
Bedömningsgrunden för förskolor/skolors skolgård är baserad på Naturvårdsverkets vägledning
Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik3 (2017), se Tabell 1.

Tabell 1. Riktvärden för ny skolgård (frifältsvärde) enligt Naturvårdsverkets vägledning

Del av skolgård
Ekvivalent
ljudnivå för
dygn [dBA]

Maximal
ljudnivå
[dBA]

Delar av gården som är avsedda för
lek, vila och pedagogisk verksamhet.

50 70

Övriga vistelseytor inom skolgården 55 70*

*Får inte överskridas mer än 5ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn under tiden skolgården nyttjas.

Boverket skriver i sin rapport Gör plats för barn och unga!4 att det på skolgårdar är önskvärt med högst
50 dBA ekvivalent ljudnivå dagtid på de delar av gården som är avsedd för lek, rekreation och
pedagogisk verksamhet. Resterande ytor bör, som målsättning, helst inte ha ljudnivåer överskridande
55dBA.

2 WSP (2014) Kvalitetssäkring och harmonisering av bullerkartläggningar i Stockholms län.  WSP: Stockholm.
3 Naturvårdsverket (2017) Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik. NV-01534-17. Naturvårdsverket:
Stockholm.
4 Boverket, Movium (2015) Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och
förskolans utemiljö. Rapport 2015:8. Boverket: Karlskrona.
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4 UNDERLAG

Underlag som använts i utredningen redovisas nedan.

4.1 VÄGTRAFIK
Trafikunderlag har tillhandahållits av Trafikia som utfört trafikmätningar på de vägar som används i
beräkningarna. Resultaten från dessa mätningar har använts som underlag för beräkning av
bullernivåer år 2020. Samma tillhandahållna underlag har därefter räknats upp till prognosåret 2040
med hjälp av schablon. Volymökningen enligt schablon är 1,5% per år. Ingen dygnsindelning av
trafiken har använts eftersom endast ett tidsspann utreds. Trafikdata för vägarna som inkluderas i
beräkningarna presenteras i Tabell 2 och 3.

Eftersom så gott som all tung trafik på Nämndemansvägen antas vara leveranser till den nuvarande
förskolan har den tunga trafiken inte räknats med i de beräkningarna som redovisas i denna rapport.
Detta för att denna kommer tas ur bruk när den nya förskolan står klar.

Tabell 2. Trafikinformation för vägtrafik år 2020

Väg ÅDT
(antal fordon)

Andel tung
trafik (%)

Hastighet
(km/h)

Sallerupsvägen 3657 6,4 40

Nämndemansvägen 90 4,6 30

Djupadalsvägen 246 1,8 30

Tabell 3. Trafikinformation för vägtrafik, prognosår 2040

Väg ÅDT
(antal fordon)

Andel tung
trafik (%)

Hastighet
(km/h)

Sallerupsvägen 4856 6,4 40

Nämndemansvägen 119 4,6 30

Djupadalsvägen 326 1,8 30

4.2 KART- OCH TERRÄNGMATERIAL
Digitalt höjdsatta kartunderlag, fastighetskarta bygger på digitalt kartmaterial från Metria (inköpt
2020-03-24)

Strukturplan för planerad bebyggelse och tillhörande skolgårdar med byggnadsvolymer, utformning
och angivna antal våningar har tillhandahållits av Eslövs Kommun. Relevant underlag som använts i
beräkningarna listas nedan:

Dispositionsplan för nya Skogsgläntans förskola (Sweco 2020-11-27)

Konceptritningar (Skanska 2020-03-03)
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5 BERÄKNINGAR

Beräkningarna av buller har utförts med hjälp av beräkningsprogrammet SoundPLAN version 8.2. I
beräkningsprogrammet skapas en tredimensionell modell som inkluderar terräng, byggnader och spår.
Beräkningarna tar hänsyn till hur terräng och byggnader påverkar ljudets utbredning och reflektioner
inkluderas. I beräkningarna behandlas marken som mjuk.

Beräkningarna för buller från vägtrafik är utförda enligt Naturvårdsverkets rapport Vägtrafikbuller –
nordisk beräkningsmodell, reviderad 19965. Enligt beräkningsmodellen för vägtrafikbuller är giltigheten
för beräkningsmodellen begränsad till avstånd upp till 300 m från vägen vid neutrala eller måttliga
medvindsförhållanden (0–3 m/s). Beräkningsmodellen utgår från konstant flödande trafik utan
inbromsande eller accelererande trafik vid korsning eller busshållplats samt en torr vägbana och
dubbfria däck. Beräkningsmodellen har en noggrannhet på ca 3 dB på över 50 meters avstånd och 5
dB på över 200 meters avstånd från källan i ett medvindsförhållande. Beräkningar av maximal ljudnivå
har baserats på en 95-percentil för vägarna i samtliga scenarier.

Ljudnivåer visas i form av färgfält och är beräknade inklusive samtliga reflexer. Ljudnivåer vid fasad är
beräknade som frifältsvärden, alltså utan reflex i den egna fasaden.

Vid beräkning av frifältspunkter, 1,5 meter över mark, samt färgfält har 3:e ordningens reflektioner
använts. Mottagarhöjd vid samtliga byggnader har satts till 2 meter för första våningsplanet och 3
meter för övriga våningsplan. Beräkningar i markplan har gjorts 1,5 meter över mark med
upplösningen 5×5 meter.

Beroende på vilket beräkningsprogram som använts för beräkningar av trafikbuller kan resultaten bli
något olika beroende på hur indata hanteras inom respektive program. Resultatvariationer på grund av
val av beräkningsprogram ses som en beräkningsosäkerhet som WSP inte kan påverka.

5 Naturvårdsverket (1996) Vägtrafikbuller - Nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996. Rapport 4653. Naturvårdverkets förlag:
Stockholm.
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6 RESULTAT

Resultatet av beräkningarna redovisas utförligt i Bilaga 1–8

De punktberäkningar som gjorts på den planerade förskolans friytor är korrigerade så att reflektioner
från byggnader på fastigheten inte tas med i beräkningarna, detta eftersom riktvärdena avser
frifältsvärden.

Utformningen av den planerade friytan som ska brukas som skolgård redovisas i Figur 5.

Figur 5. Översikt av fastighetsområdet med byggnader och planerad skolgård (markerad i grönt).
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6.1 KOMMENTARER
Skolgården beräknas i nuläget (år 2020) utsättas för maximala ljudnivåer mellan 64–78 dBA. 9 av 21
beräkningspunkter överskrider Naturvårdsverkets riktvärde. Högst är ljudnivån närmst Djupadalsvägen
där riktvärde överskrids med 8 dB. Vid resterande beräkningspunkter överskrids riktvärdet med 3–7
dB. Ekvivalent ljudnivå beräknas till 42–54 dBA. 2 av 21 punkter beräknas överskrida gällande
riktvärde för skolgårdar där lek, vila eller pedagogisk verksamhet förekommer. Båda
beräkningspunkter är belägna längs med Sallerupsvägen. Där beräknas ekvivalent ljudnivå till 53–54
dBA. Däremot innehålls Naturvårdsverkets riktvärde för övriga vistelseytor (55 dBA) vid samtliga
beräkningspunkter.

Skolgården beräknas i år 2040 utsättas för maximala ljudnivåer mellan 64–78 dBA. 9 av 21
beräkningspunkter överskrider Naturvårdsverkets riktvärde. Högst är ljudnivån närmst Djupadalsvägen
där riktvärde överskrids med 8 dB. Vid resterande beräkningspunkter överskrids riktvärdet med 3–7
dB. Ekvivalent ljudnivå beräknas till 43–56 dBA. 2 av 21 punkter beräknas överskrida gällande
riktvärde för skolgårdar där lek, vila eller pedagogisk verksamhet förekommer. Båda
beräkningspunkter är belägna längs med Sallerupsvägen. Där beräknas ekvivalent ljudnivå till 55–56
dBA. Däremot innehålls Naturvårdsverkets riktvärde för övriga vistelseytor (55 dBA) vid alla utom en
beräkningspunkt.

Ekvivalent ljudnivå vid fasad i nuläget (år 2020) beräknas till 43–56 dBA vid fasader som vetter direkt
eller indirekt mot Sallerupsvägen och Djupadalsvägen. Vid skyddade fasader beräknas ekvivalent
ljudnivå till 26–40 dBA. Maximal ljudnivå vid fasader som vetter direkt mot Sallerupsvägen och
Djupadalsvägen beräknas till 67–77 dBA. Vid skyddade fasader beräknas maximal ljudnivå till 62–70
dBA.

Ekvivalent ljudnivå vid fasad år 2040 beräknas till 44–57 dBA vid fasader som vetter direkt eller
indirekt mot Sallerupsvägen och Djupadalsvägen. Vid skyddade fasader beräknas ekvivalent ljudnivå
till 27–41 dBA. Maximal ljudnivå vid fasader som vetter direkt mot Sallerupsvägen och
Djupadalsvägen beräknas till 67–77 dBA. Vid skyddade fasader beräknas maximal ljudnivå till 62–70
dBA.
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7 BULLERSKYDDSÅTGÄRDER

Oberoende av typen av verksamhet på skolgården krävs bullerskyddsåtgärder. Två alternativ bedöms
som rimliga för objektet.

Det ena åtgärdsalternativet är att upprätta bullerplank runt de delarna av skolgårdarna som utsätts för
höga bullernivåer. För de planerade friytorna enligt utformning i dispositionsplanen (Sweco 2020-11-
27) anses bullerskydd nödvändiga längs med Både Djupadalsvägen och Sallerupsvägen. Eftersom
den befintliga förskolan nordöst om den nya byggnaden tas ur drift när den nya förskolan står klar
bedöms inga åtgärder nödvändiga längs med Nämndemansvägen.

Bullerplankets utformning och dimensioner redovisas utförligt i Bilaga 7 och 8. Efterföljs detta förslag
bedöms hela den planerade skolgården kunna brukas för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Ett
översiktligt utformningsförslag av dessa presenteras i Figur 6.

Figur 6. Översiktlig utformningsförslag av bullersärmar, representeras som blå linjer i figuren (skärmarnas höjd: 2 m).
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Det andra alternativet är att se över utformningen av friytorna för att säkerställa att ljudnivåerna på
skolgården innehåller Naturvårdsverkets riktvärden. Ytor som anses lämpliga för vila, lek och
pedagogisk verksamhet redovisas i Figur 7.

Båda alternativen har sina för- och nackdelar och man kan även tänka sig en kombination av de två
alternativen

Figur 7. Lämplig yta som enligt beräkningar kan innehålla Naturvårdsverkets riktvärden (markerat i gult)

Med tanke på att relativt höga värden beräknats längs med både Sallerupsvägen och Djupadalsvägen
bedöms det att ytterligare utredning är nödvändig för dimensionering av inomhusnivåer. Den
beräknade högsta nivån som redovisas för prognosår 2040 i Bilaga 5 ger en ekvivalent ljudnivå på 57
dBA samt en maximal ljudnivå på 77 dBA. Fasader som har beräknade ljudnivåer som tangerar eller
överskrider 50 dBA ekvivalent ljudnivå eller 70 dBA maximal ljudnivå bör dimensioneras för att
säkerställa att ljudnivå inomhus innehåller ljudkrav enligt SS 25268:2007.
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8 SLUTSATSER

Enligt de beräkningar som utförts för denna rapport innehålls inte Naturvårdsverkets riktvärden för
buller på skolgårdar utan några bulleråtgärder. Ekvivalent nivå överskrids vid 2 av 26
beräkningspunkter och maximal ljudnivå beräknas överskridas vid 9 av 26 punkter, prognosår 2040.

Skolgården som presenteras i utformningsförslaget innehåller till viss del Naturvårdsverkets riktvärden
och kan anses lämplig för förskoleverksamhet utan bullerskyddsåtgärder om dess utformning ses över
så att dess utsträckning inte innefattar de mest bullerutsatta områdena. Önskar man att nyttja delar av
den planerade friytan som inte innehåller gällande riktvärden så måste relevanta delar av den
bullerskyddande skärm som redovisas i denna rapport upprättas.

Vidare utredning bedöms vara nödvändig för utformning och dimensionering av fönster. Även de
planerade byggnadernas utformning bör ses över för att undersöka möjligheten för dessa att agera
bullerskyddande för tillhörande friytor. Även bullerskyddsåtgärder i form av bullerskärmar bör
övervägas och utredas vidare.
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VI ÄR WSP

WSP Sverige AB

121 88 Stockholm-Globen
Besök: Arenavägen 7

T: +46 10 7225000
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com

WSP är ett av världens ledande analys- och
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker,
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare.
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 36 500
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 3 700
medarbetare. www.wsp.com
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Ekvivalent ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

<= 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70

> 70

Teckenförklaring

Övrig byggnad

Förskolebyggnad

Servicebyggnad

Väg

1 Beräkningspunkt

1 57 50
2 58 51
3 59 52

Ljudnivå: ekvivalent | max

Fastighetsindelning

Friyta

Bilaga 1

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Arenavägen 7
SE-121 77 Stockholm

Eslövs Kommun
Bullerutedning Skogsgläntan, Eslöv

Beräkning av ekvivalent ljudnivå från väg
vid skogsgläntan i Eslöv

Prognosår: 2040
Beräkningspunkter redovisas utan reflexer
enl. nordisk beräkningsmodell
Ljudutbredningskarta avser
dygnsekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark.
Beräkningsdensitet: 5*5 m.

10302309
Uppdragsnr Uppdragsledare

Henric Lundh
Handläggare

Ola Sjölin Wirling
Granskad

Jens Benner
Ort och datum Malmö 2020-12-14
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Maximal ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

<= 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
85 - 90

> 90

Teckenförklaring

Övrig byggnad

Förskolebyggnad

Servicebyggnad

Väg

1 Beräkningspunkt

1 57 50
2 58 51
3 59 52

Ljudnivå: ekvivalent | max

Fastighetsindelning

Friyta

Bilaga 2

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Arenavägen 7
SE-121 77 Stockholm

Eslövs Kommun
Bullerutedning Skogsgläntan, Eslöv

Beräkning av maximal ljudnivå från väg
vid Skogsgläntan i Eslöv.
Prognosår: 2040
Punktberäkningar redovisas utan reflexer
enl. nordisk beräkningsmodell.
Ljudutbredningskarta avser
maximal ljudnivå kl. 0-24, 1,5 m över mark.
Beräkningsdensitet: 5*5 m.
Maximal ljudnivå är beräknad
utifrån den 95:e percentilen.

10302309
Uppdragsnr Uppdragsledare

Henric Lundh
Handläggare

Ola Sjölin Wirling
Granskad

Jens Benner
Ort och datum Malmö 2020-12-14
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Ekvivalent ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

<= 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70

> 70

Teckenförklaring

Övrig byggnad

Förskolebyggnad

Servicebyggnad

Väg

1 Beräkningspunkt

1 57 50
2 58 51
3 59 52

Ljudnivå: ekvivalent | max

Fastighetsindelning

Friyta

Bilaga 3

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Arenavägen 7
SE-121 77 Stockholm

Eslövs Kommun
Bullerutedning Skogsgläntan, Eslöv

Beräkning av ekvivalent ljudnivå från väg år 2020
vid Skogsgläntan i Eslöv.

Beräkningspunkter redovisas utan reflexer
enl. nordisk beräkningsmodell.
Ljudutbredningskarta avser dygnsekvivalent
ljudnivå 1,5 m över mark.
Beräkningsdensitet: 5*5 m.

10302309
Uppdragsnr Uppdragsledare

Henric Lundh
Handläggare

Ola Sjölin Wirling
Granskad

Jens Benner
Ort och datum Malmö 2020-12-14
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Maximal ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

<= 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
85 - 90

> 90

Teckenförklaring

Övrig byggnad

Förskolebyggnad

Servicebyggnad

Väg

1 Beräkningspunkt

1 57 50
2 58 51
3 59 52

Ljudnivå: Våning | ekvivalent | max

Fastighetsindelning

Friyta

Bilaga 4

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Arenavägen 7
SE-121 77 Stockholm

Eslövs Kommun
Bullerutedning Skogsgläntan, Eslöv

Beräkning av maximal ljudnivå från väg år 2020
vid Skogsgläntan i Eslöv.

Punktberäkningar redovisas utan reflexer
enl. nordisk beräkningsmodell.
Ljudutbredningskarta avser
maximal ljudnivå kl. 0-24, 1,5 m över mark.
Beräkningsdensitet: 5*5 m.
Maximal ljudnivå är beräknad
 utifrån den 95:e percentilen.

10302309
Uppdragsnr Uppdragsledare

Henric Lundh
Handläggare

Ola Sjölin Wirling
Granskad

Jens Benner
Ort och datum Malmö 2020-12-14
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Teckenförklaring

Övrig byggnad

Förskolebyggnad

Servicebyggnad

Väg

1 Beräkningspunkt

1 57 50
2 58 51
3 59 52

Ljudnivå: Våning | ekvivalent | max

Fastighetsindelning

parkering

Friyta

Bilaga 5

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Arenavägen 7
SE-121 77 Stockholm

Eslövs Kommun
Bullerutedning Skogsgläntan, Eslöv

Beräkning av ekvivalent och maximal
ljudnivå från väg vid fasad
för Skogsgläntan i Eslöv.

Prognosår: 2040

Fasadvärden redovisas som frifältsvärden
Maximal ljudnivå är beräknad
utifrån den 95:e percentilen.

10302309
Uppdragsnr Uppdragsledare

Henric Lundh
Handläggare

Ola Sjölin Wirling
Granskad

Jens Benner
Ort och datum Malmö 2020-12-14

3

1 4177
2 4176

4

1 3570
2 3770

5
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1 4467
2 4970

7 1 4871
2 5273
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2 5775
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1
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2 5377

2
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Teckenförklaring

Övrig byggnad

Förskolebyggnad

Servicebyggnad

Väg

1 Beräkningspunkt

1 57 50
2 58 51
3 59 52

Ljudnivå: Våning | ekvivalent | max

Fastighetsindelning

parkering

Friyta

Bilaga 6

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Arenavägen 7
SE-121 77 Stockholm

Eslövs Kommun
Bullerutedning Skogsgläntan, Eslöv

Beräkning av ekvivalent och maximal
ljudnivå från väg vid fasad år 2020
för Skogsgläntan i Eslöv.

Fasadvärden redovisas som frifältsvärden
Maximal ljudnivå är beräknad
utifrån den 95:e percentilen.

10302309
Uppdragsnr Uppdragsledare

Henric Lundh
Handläggare

Ola Sjölin Wirling
Granskad

Jens Benner
Ort och datum Malmö 2020-12-14

3

1 4077
2 4076

4

1 3470
2 3670

5

1 2549
2 2854

6

1 4367
2 4870

7 1 4771
2 5173
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2
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Ekvivalent ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

<= 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70

> 70

Teckenförklaring

Övrig byggnad

Förskolebyggnad

Servicebyggnad

Väg

1 Beräkningspunkt

1 57 50
2 58 51
3 59 52

Ljudnivå: ekvivalent | max

Fastighetsindelning

Friyta

Bullerskärm

Bilaga 7

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Arenavägen 7
SE-121 77 Stockholm

Eslövs Kommun
Bullerutedning Skogsgläntan, Eslöv

Beräkning av ekvivalent ljudnivå från väg
vid skogsgläntan i Eslöv
Bullerskärms höjd: 2 m
Prognosår: 2040
Beräkningspunkter redovisas utan reflexer
enl. nordisk beräkningsmodell
Ljudutbredningskarta avser
dygnsekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark.
Beräkningsdensitet: 5*5 m.

10302309
Uppdragsnr Uppdragsledare

Henric Lundh
Handläggare

Ola Sjölin Wirling
Granskad

Jens Benner
Ort och datum Malmö 2020-12-14
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Maximal ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

<= 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
85 - 90

> 90

Teckenförklaring

Övrig byggnad

Förskolebyggnad

Servicebyggnad

Väg

1 Beräkningspunkt

1 57 50
2 58 51
3 59 52

Ljudnivå: ekvivalent | max

Fastighetsindelning

Friyta

Bullerskärm

Bilaga 8

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Arenavägen 7
SE-121 77 Stockholm

Eslövs Kommun
Bullerutedning Skogsgläntan, Eslöv

Beräkning av maximal ljudnivå från väg
vid skogsgläntan i Eslöv
Bullerskärms höjd: 2 m
Prognosår: 2040
Beräkningspunkter redovisas utan reflexer
enl. nordisk beräkningsmodell
Ljudutbredningskarta avser
maximal ljudnivå 0-24 1,5 m över mark,
beräknad utifrån den 95:e percentilen.
Beräkningsdensitet: 5*5 m.

10302309
Uppdragsnr Uppdragsledare

Henric Lundh
Handläggare

Ola Sjölin Wirling
Granskad

Jens Benner
Ort och datum Malmö 2020-12-14
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2020-07-03 

D974 

Eslöv, Skogsgläntan 

Geo- och markmiljöundersökning 

 

 

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och PM, 

Geoteknik och Markmiljö 
 

1. Orientering 

Uppdragsgivare Eslövs kommun, Serviceförvaltningen, kontakt Fredrik Liedberg. 

 

Fastighet/Område Eslöv, Skogsgläntan. 

 
Figur 1.1. Översiktskarta. (Källa www.eniro.se). 

 
 

Uppdrag PQ Geoteknik & Miljö AB (PQAB) har uppdragits att utföra 

undersökning av de geotekniska och markmiljöförhållandena inför 

planering, projektering och uppförande av nybyggnad av förskola i 1-

2 plan. 

 

Övrigt  I denna handling, ”MUR och PM – Geoteknik och Markmiljö”, 

redovisas nu utförda geo- och markmiljötekniska undersökningar i 

tabell och på ritning. Härtill beskrivs område och geo- och 

miljötekniska förhållanden samt lämnas rekommendationer för grund-

läggning, dimensionering, utförande, kontroll, åtgärder, risk m.m. 

  

Ungefärligt läge för undersöknings-

området inom röd linje. 

Utbyggnadsyta för nya byggnader 

ungefär inom blå streckad linje. 
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Begränsningar I en undersökning kommer i princip alltid variationer mellan prov-

tagnings- och analyspunkter att förekomma. PQAB svarar för riktig-

heten i resultaten av här analyserade prover. Vid eventuella åtgärder 

kan faktorer som t.ex. skälighet, ansvarsförhållanden, kostnader, 

civilrättsliga avtal, fastighetsägarens policy, nationella eller regionala 

miljömål, behöva vägas in. 

 

2. Ändamål 

Syfte Undersökningen skall utgöra underlag för beskrivning av de geo- och 

markmiljötekniska förhållandena inom området samt till geotekniska 

rekommendationer för grundläggning, schaktning m.m. samt för 

hantering av eventuellt förorenad mark. 

 

3. Underlag och arkivmaterial för undersökningen 

Underlag Beställarens underlag har varit digitala planritningar över fastigheten. 

 

Förarbeten Inför planering av fältarbetena har inventering av ritningar och historik 

utförts omfattande följande moment. 

 Genomgång av erhållna handlingar från beställaren. 

 Studie av SGUs geologiska kartblad, allmänna flygbilder m.m. 

 Historisk inventering 

 Inventering av kablar och ledningar i mark. 

 

4. Styrande dokument 

Allmänt Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell 

bilaga. För information om laboratorie- och fältundersökningar för 

bestämning av geotekniska parametrar hänvisas läsaren till SS-EN 

1997-2 och nedanstående tabell. 

Tabell 4.1. Styrande dokument 

Aktivitet Standard eller annat styrande dokument 

Planering och redovisning 

Fältplanering och utförande 

Geoteknik 

Markmiljö 

Geoteknisk fälthandbok, Allmänna råd och metodbeskriv-

ningar; SGF Rapport 1:2013. 

Fälthandbok. Undersökningar av förorenade områden; SGF 

Rapport 2:2013. 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem inklusive kompletteringar 2016. 

Fältundersökningar 

Skruvprovtagning Geoteknisk fälthandbok, ….; SGF Rapport 1:2013 

CPTu-sondering Rekommenderad standard för CPT-sondering; SGF Rap. 1:93 

Grundvattenrör SS-EN-ISO 22475–1:2006 

Markradondetektorer Enligt leverantörens (GJABs) instruktioner. 

Miljöteknisk provtagning Fälthandbok. …. förorenade områden; SGF Rapport 2:2013. 
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Forts. Tabell 4.1. Styrande dokument 

Laboratorieundersökningar 

Jordartsklassificering SS-CEN ISO 14688-1:2002 och 14688-2:2004 

Externa kemiska analyser Enligt resp. laboratoriums (GJAB, Eurofins) kvalitetssystem. 

Projektering, grundläggning 

Geokonstruktioner, Allmänna regler, SS-EN 1997-1, inkl nationell bilaga BFS 2011:1 EKS 11. 

Plattgrundläggning. SGI 1993. 

AMA Anläggning (17). 

Projektering, markföroreningar 

Naturvårdsverkets rapport 5976 (sept 2009). Riktvärden för förorenad mark, inkl. rev. å 160701. 

 

5. Planerade byggnationer, geoteknisk kategori och markanvändning 

Allmänt Inom undersökningsområdet planeras nybyggnad av förskola i 

1-2 plan ovan mark i underösknigsområdets sydvästra del. Resterande 

delar skall inrymma lek- eller andra kringytor. Se även figur 1.1 och 

ritning 101-102. 

 

Geoteknik. kategori Utförda undersökningar är utförda för geoteknisk kategori 1 och 2, 

(GK1 och GK2). Planerade byggnationer bör men beroende på laster 

och design, normalt kunna hänföras till GK2. 

 

Markanvändning Skola/-skolmiljö bör i grunden hänföras till KM (känslig markanvänd-

ning) enligt NVs (Naturvårdsverkets) nomenklatur. Även begreppen 

mindre känslig markanvändning (MKM), mindre än ringa risk för 

anläggningsändamål (MRR) och farligt avfall (FA), används nedan. 

 

6. Geo- och miljötekniska fältundersökningar 

Allmänt Fältundersökningen har utförts under maj månad 2020. Arbetena har 

utförts med borrbandvagn (typ Geotech 504), under ledning av Lars 

Lind, LL Geoteknik AB. 

 

Fältarbeten Fältarbetena av PQAB 2020 har totalt omfattat nedanstående. 

 Skruvprovtagning i 16 punkter med uttag av jordprover för geo- och 

miljötekniska laboratorieanalyser. 

 CPTu-sondering i 9 punkter. 

 Installation av grundvattenrör i 3 punkter. 

 Mätning av grundvattennivåer vid två tillfällen. 

 Installation av markradondetektorer i 2 punkter. Vid upptagning av 

detektorerna saknades en, varför endast 1 st analyserats (se nedan). 

 

Positionering Utsättning/inmätning av undersökningspunkterna utförda 2020 av 

Ciprian Costin, PQAB, har utförts med GPS-teknik i koordinatsystem 

Sweref 99 13:30 och höjdsystem RH 2000. 
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7. Geo- och miljötekniska laboratorieundersökningar 

Allmänt Laboratorieundersökningar har utförts under juni månad 2020. 

 

Laboratorium Följande laboratorier har använts. 

 Geotekniska laboratoriearbeten, PQAB i Lomma. 

 Markradonanalyser, av GJAB i Lund, gnm PQAB. 

 Kemiska miljöanalyser av jord, av Eurofins, gnm PQAB. 

 

Laboratorieanalys Upptagna prover och detektorer har analyserats m.a.p. följande: 

 Jordartsklassificering på samtliga prover. 

 Markradonhaltbestämning på 1 st. detektor. 

 Kemisk analys m.a.p. metaller, PAH, olja samt bekämpningsmedel 

på 4 jordprover.   

Analyserade prover utgörs av samlingsprover av mulljord samt 

mineraljord från två bedömt relevanta egenskapsområden. Dels ett 

område i norr som domineras av höglänt terräng. Dels ett område i 

söder med huvudsakligen låglänt terräng där byggnader skall 

uppföras. Se detaljer i tabell 10.1.10.2 nedan samt i bilaga A och 

bilaga 1-2 samt på ritning 101-102. 

 

8. Befintliga förhållanden och historik 

Allmänt Undersökningsområdet är beläget sydvästra delen av Eslövs kommun. 

Området ca 10080 m och begränsas i söder av Sallerupsväg, i väster 

av Djupadalsvägen, i norr av en obebyggd gräsyta/park och i öster av 

befintlig villatomter. 

 

Topografi Marken faller ca 5 m mot sydväst, med nivåer enligt borrhåls-

information på mellan som högst ca +63,4 vid borrpunkt 3 (bh3) i 

nordost och som lägst ca +58,2 vid bh13 i sydväst. 

 

Markförhållanden Marken utgörs av grönytor dominerade av gräs med enstaka träd, men 

utan någon bebyggelse. 

 

Jordlager Inom tomten finns i norr (bh1-bh3) överst naturlig mull med ca 0,3-

0,4 m mäktighet. I mellersta och södra delen varierar mäktigheten av 

ytlagren mellan ca 0,4 och 1,2 m och utgörs blandat av naturlig och 

fylld mull/mullhaltig jord. Utfyllnaden har troligen utförts i samband 

med byggnation av krinliggande bostadsområden. 

  

Mullen underlagras vanligen av omväxlande lös-fast sand- och lerjord 

till ca 2 m djup. Därunder följer vanligtvis fast siltig lermorän till 

borrade djup, ca 2-4 meter. I norr bh1-bh3 saknas ytlig sand/lera. 

 

Berget finns enligt kartmaterial i SGUs brunnsarkiv på ett djup av 

>30 m i brunnar omkring undersökningsområdet. 
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Grundvatten Grundvatten har kontrollerats i installerade grundvattenrör och öppna 

skruvborrhål och observerats på ca 1,1-2,6 m djup, motsvarande nivåer 

mellan ca +61,2 i nordost och +56,9 i sydväst. 

 

Grundvattennivån kan antas variera med nederbörd och 

årstidsväxlingar varvid både högre och lägre grundvattennivåer än vad 

som redovisas här tidvis kan förväntas. 

 

Markradon Markradonhalten har undersökts i en punkt inom området. 

Markradonhalt 11,1 kBq/m3 har uppmätts, vilket ligger tydligt inom 

den lägre delen av normalriskmarkintervallet. Se även bilaga B. 

(Lågriskmark 0-10 kBq/m3, normalriskmark 10-50 kBq/m3 och 

högriskmark >50 kBq/m3). 

 

9. Härledda värden och dimensionering samt uppmätta halter och klassificering 

Allmänt Dimensioneringsparametrar för jordens egenskaper har utvärderats 

från värden härledda från utförda undersökningar, med hjälp av hävd-

vunna tabellvärden. Parametrar och partialkoefficienter för dimen-

sionering inom området redovisas nedan, för GK1 respektive GK2. 

 

GK1 Vid mindre laster/byggnader, t.ex. enplanshus, förråd o.dyl, torde 

dessa kunna utföras med normal ytlig plattgrundläggning som 

dimensioneras i GK1 med ett tillåtet grundtryck, fd=50 kPa. 

 

GK2 Huvudbyggnader hänförs till och dimensioneras i GK2, varvid 

parametrar och partialkoefficienter i tabell 9.1 nedan kan användas.. 

Stora laster eller tillkommande konstruktioner kan erfordra 

kompletteringar. Observera att eftersom dessa byggnader är planerade 

i sydvästra delen av området har också parametrarna i tabell 9.1 också 

baserats på bh4-bh6 och bh8-bh15 inom detta område.  
 

Tabell 9.1. Dimensioneringsparametrar, baserade på bh4-6 och 8-15. 

Jordart Nivå, m.ö.h. Friktionsv,  Skjuvhållf, kPa Tunghet, kN/m³ Modul, MPa 

Ny fyllning, 

friktionsjord 
     --- k=’k=38 cuk=c’k=   0 k=20 Ek=35 

Ny fylln. bergkross.      --- k='k=40 cuk=c’k=   0 k=21, 'k=11 Ek=50 

Bef. mull/fylln m.m, 

Ej grundl. här! 

0 - 0,4/1,2 m 

djup u. my. 
k=’k= --- cuk=c’k= --- k=14-20 Ek= --- 

Sandjord m.m. >+57 k='k=32 cuk=c’k=   0 k=17, 'k=7 Ek=10 

Lermorän m.m. +57 -- +54* k=0, ’k=30 cuk=150, c’k=15 k=20, 'k=10 Ek=35 

Partialkoefficienter 

’ 

cu

c’

M=1,0** RD

Dimensionerande grundvattennivå sätts till nivp +58 eller nivå för dräneringsledningar. 

*) Kan sannolikt användas ned till berg, (på >30 m djup), men bör inte behövas till mer än djup enligt 

tumregler för sättningsberäkning i IEG Rapport 7:2008, vilka beddöms tillämpliga i området och dess jordar. 

**) Vid beräkning av schakttonnage skall entreprenören räkna med d=1,2k. 

En förutsättning för att linjära beräkningsmetoder skall få användas vid sättningsberäkning är att 

dimensionerande vertikal lasteffekt är mindre än 2/3 av dimensionerande bärförmåga i brottstadiet.  
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Sättningar Inga sättningsberäkningar har utförts i detta läge, dels för att det ej 

krävs i GK1, dels för att inga laster eller design funnits tillgänglig. 

Sättningsberäkning i GK2 utförs därför i byggnadskonstruktörens regi. 

 

10. Undersökningsresultat - föroreningar 

Jord Resultaten från utförda jordanalyser redovisas i sammanställning i 

tabell 10.1–10.2 nedan samt i bilaga 1 och i detalj med laboratorie-

verifikat i bilaga 2. 

 

 Resultaten är klassificerade enligt NVs generella riktvärden. Erhållna 

resultat visar att samtliga erhållna resultat av santliga analyserade 

ämnen tydligt underskrider NVs riktvärden för områdets (kommande) 

markanvändning, KM. 

 

I mulljorden finns två naturliga kadmiumhalter (d.v.s. de utgör ej en 

förorening) strax över MRR. MRR kan vara relevant vid eventuell 

borttransport av massor från området. 

 
Tabell 10.1, Sammanställning kemiska miljöanalyser i jord, m.a.p. metaller, PAH samt bekämpningsmedel, 

(mg/kgTS). 

Prov- 
punkt 

Djup, 
m u my. 

Jordart As Ba Pb Cd Co Cu Cr Hg Ni V Zn PAH-H PAH-M PAH-L DDT (sum) 
Övriga 

bekämpn.medel 

1,2,3,4,5,6,7 0-(0,3-0,9) Mulljord 3,8 60 13 0,27 5,3 12 16 0,02 11 20 53 <0,11 <0,75 <0,45 0,0042 Ej detekterat 

1,2,3,4,5,6,7 (0,3-0,9)-(1-1,4) Lermorän/Sand 3,5 47 10 <0,2 5,5 8,8 17 0,018 13 19 33 <0,11 <0,75 <0,45 Ej detekt. Ej detekterat 

8,9,10,11,12, 
13,14,15,16 

0-(0,3-1) Mulljord 4,4 58 13 0,29 4,4 12 13 0,018 8,7 18 54 <0,11 <0,75 <0,45 0,004 Ej detekterat 

8,9,10,11,12, 
13,14,15,16 

(0,3-1)-(1-2) Lermorän/Sand 2,2 28 6,4 <0,2 3 7,2 10 0,017 7,4 12 21 <0,11 <0,75 <0,45 Ej detekt. Ej detekterat 

MRR enligt NV 10 - 20 0,2 - 40 40 0,1 35 - 120 0,5 2 0,6 - - 

KM enligt NV 10 200 50 0,8 15 80 80 0,25 40 100 250 1 3,5 3 0,1 - 

MKM enligt NV 25 300 400 12 35 200 150 2,5 120 200 500 10 20 15 1 - 

FA enligt Avfall Sverige 1000 50000 2500 1000 1000 2500 1000 50 1000 10000 2500 50 1000 1000 - - 

 

Tabell 10.2. Sammanställning kemiska miljöanalyser i jord, m.a.p. ”olja”, (mg/kgTS). 

Prov- 
punkt nr 

Djup, 
m.u.my. 

Jordart Bensen Toluen Etylbensen Xylen 
Alifater 
>C5-C8 

Alifater 
>C8-C10 

Alifater 
>C10-C12 

Alifater 
>C12-C16 

Alifater 
>C5-C16 

Alifater 
>C16-C35 

Aromater 
>C8-C10 

Aromater 
>C10-C16 

Aromater 
>C16-C35 

*1,2,3,4,5,6,7 0-(0,3-0,9) Mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

1,2,3,4,5,6,7 (0,3-0,9)-(1-1,4) Lermorän/Sand < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

*8,9,10,11,12, 
13,14,15,16 

0-(0,3-1) Mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

8,9,10,11,12, 
13,14,15,16 

(0,3-1)-(1-2) Lermorän/Sand < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

NV-KM 0,012 10 10 10 25 25 100 100 100 100 10 3 10 

NV-MKM 0,04 40 50 50 150 120 500 500 500 1000 50 15 30 

FA 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10000 - 10000 1000 1000 1000 

 

Förklaringar Grön färg Markerar att halten understiger MRR/<KM (då MRR-halt ej finns) 
 Ljusgrön färg Markerar halt i intervallet MRR-KM 
 Gul färg Markerar halt i intervallet KM-MKM 
 Orange färg Markerar halt i intervallet MKM-FA 
 Röd färg Markerar halt >FA 

*) Klassificeringsfärg styrs av tabell 10.1 eller 10.2. 
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11. Rekommendationer-grundläggning 

Grundläggning Generellt skall all fyllning, mullhaltig och övrig lös eller på annat sätt 

otjänlig ytjord bortschaktas under golv och grundläggning. Vanligen 

torde detta innebära ca 0,5-1 m schakt av mulljord men bitvis kan lös 

sandjord förkomma till större djup som även kan behöva åtgärdas. 

 

Grundläggning utförs förslagsvis med konventionellt betonggolv på 

mark med förstyvningar eller separata grundplattor under bärande 

konstruktioner. 

 

 All grundläggning och ny fyllning skall utföras från torra, fasta och 

ostörda schaktbottnar av naturligt lagrad mineraljord eller i packad 

fyllning av friktionsjord efter avbaning av otjänlig ytjord. Beakta för 

ouppvärmda konstruktioner att befintlig jord delvis är tjälfarlig. 

 

Markradon Markradonhalten inom fastigheten har sammantaget bedömts ligga 

inom normalriskintervallet.  

 

Byggnader skall härvid utformas radonskyddade. Grundläggning 

utformas då så att inga läckagevägar uppkommer in i byggnaden, bl.a. 

genom täta rörgenomföringar och utan genomgående sprickor i 

golvplattan samt rekommenderas mekanisk ventilation med små 

undertryck. 

 

Dränering Under golv rekommenderas att markskiva och dränerande material 

på/mot geotextil appliceras. T.ex. normal markisoleringsskiva och 

dränerande grusmaterial (t.ex. makadam eller ”dräneringsgrus”). 

 

Dränerande lager ansluts till yttre dränering runt byggnad. Allt 

utförande enligt AMA Anläggning och leverantörer av markskivor 

m.m. Det är av största vikt att dräneringsåtgärder utförs med största 

omsorg. Markyta ges tillräckligt fall från byggnaden. 

 

Gator och planer Hårdgjorda ytor m.m. kan dimensioneras enligt AMA Anläggning och 

materialtyp 5A. Utformning av känsliga ytor, t.ex. (huvud)körvägar 

för tunga fordon bör speciellt beaktas. Överbyggnader kan efter 

avbaning av växttäcke och mull samt täckning med geotextil normalt 

grundläggas direkt på befintlig mark. 

 

VA-ledningar Va-ledningar projekteras och utförs enligt AMA Anläggnings 

anvisningar. Grundvattenåtgärder skall beaktas vid ledningsläggning 

under grundvattenytan. 

 

Schakt Befintlig jord bedöms ned till undersökta djup som lätt-normal-

schaktad, vanligen schaktbarhetsklass 2-4 (enligt Klassificerings-

system -85). Normal förekomst av sten och block skall förutsättas i 

förekommande moränjord. 
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Beakta att förekommande jordlager av framförallt lerjord inom 

området, vid hög vattenkvot och mekanisk bearbetning blir lösa och 

förlorar delar av sin hållfasthet. I förekomamnde sandjord kommer 

problem med jordflytning att uppkomma under grundvattenytan. 

Förstärkningsåtgärder med t.ex. flacka slänter som kläs med bergkross 

kan då bli aktuellt. Förekommande jordar tål ej heller att frysas. 

 

Fyllning Kompletterande fyllning för grundläggning av byggnad utförs 

generellt med packad friktionsjord, företrädesvis bergkross 0-90 mm, 

särskilt i samband med grundvatten. Packningsarbete nära 

grundvattenytan är riskfyllt. Schakt- och terrasseringsarbeten skall 

därför utföras vid torr väderlek och efter grundvattensänkning. 

Skadliga vibrationer kan fortplanta sig mycket långt under 

grundvattenytan. 

 

Grundvattenåtgärd Stabiliserade vattenytor har i området vanligen uppmätts ligga på ca 

1,1 m och 2,6 m djup under markytan, d.v.s. i naturlig sandjord. För 

djupschakter i området, t.ex. för va-ledningar skall grundvatten-

sänkande eller –säkrande åtgärder medräknas. 

 

 Normala grundvattensänkande och länshållande åtgärder med 

konventionella dränkbara pumpar och avskärande diken i 

schaktgravsbotten, i kombination med flacka slänte och ett snabb 

förfarande, bedöms vanligen kunna utföras.  

 

I närhet till andra konstruktioner eller anläggningar, t.ex. ledning, väg 

eller byggnad, kan stödkonstruktion, t.ex. spont, erfordras. Om 

avsänkning behöver göras under längre tid eller över större ytor, 

bedöms sådan avänkning erfordra wellpoint-anläggning eller ett flertal 

filtersatta rörbrunnar. 

 

Kontroll Geoteknisk kontroll skall minst omfatta följande.  

- Granskning av geokonstruktionsritningar och beräkningar. 

- Kontroll av ingående material i geokonstruktionerna. 

- Kontroll av (grund)vattennivåer. Kontroll av vatten skall innefatta 

verifiering av att (grund)vattenytan ligger minst 0,5 m under 

färdiga schaktbottnar. 

- Kontroll av finmaterial och andra ämnen i utsläppsvatten. 

- Schaktbottenbesiktning. Samtliga schaktbottnar kontrolleras, både 

för stora och små schakt-/grundläggningsytor. Schaktbottnar skall 

vara torra, fasta och fria från organiskt material.  

- Packningskontroll av (åter)fyllnadsmaterial, vid >0,5 m fyllnad. 

- Kontroll av omgivningspåverkan, innefattande kontroll av 

påverkan på omgivande byggnader, anläggningar och mark. Behov 

av försiktighets- och/eller kontrollåtgärder avgörs efter utförd 

besiktning, t.ex. avseende vibrationer och grundvattennivå. 
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12. Rekommendationer-föroreningar samt förenklad riskbedömning 

Allmänt Undersökningsresultaten m.a.p. markföroreningar visar entydigt låga 

halter, klart <KM. Naturliga kadmiumhalter precis över MRR 

förekommer i två prover, men alltså tydligt <KM. 

 

Risker Ingen tendens till eller risk för grundvattenpåverkan har kunnat ses i 

fält eller m.h.t. till jordprovtagning eller detekterade ämnen. Härvid 

kan inga akut eller långsiktiga risker, varken m.a.p. hälsa, miljö eller 

spridning ses inom området. I samband med byggnation inom området 

måste påträffade ämnen beaktas, framförallt avseende material-

hantering och borttransport av överskottsmassor. 

 

Masshantering Massor som skall schaktas bort av grund-/anläggningsskäl, t.ex. för 

nya byggnader eller körytor kan deklareras med analysprotokollen i 

denna rapport, men komplettering kan komma att krävas i byggskedet. 

 

Observera att om massorna ska flyttas och uppvisar halter över MRR, 

kräver hantering av dessa schaktmassor en anmälan till Miljökontoret 

i den kommun som massorna skall återanvändas i innan de 

transporteras dit, enligt Miljöbalken och NVs handbok 2010:1. 

 

Om avvikande eller mer förorenade massor, mot förmodan, skulle 

påträffas i entreprenadskedet skall Miljöförvaltningen upplysas om 

detta. Innan åtgärd av sådana (förorenade) massor krävs en skriftlig 

anmälan om avhjälpandeåtgärder enligt 28 § förordning (1998:899) 

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om efterbehandlingsåtgärd 

i ett förorenat område. Anmälan skall i förekommande fall lämnas in 

till och vara godkänd av Miljöförvaltningen innan arbetena påbörjas. 

 

Då massor borttransporteras gäller aktuella mottagningsanläggningars 

riktvärden. Dessa värden följer normalt Naturvårdsverkets (NV) 

riktvärden för förorenad mark, KM, känslig markanvändning och 

MKM, mindre känslig markanvändning samt FA (farligt avfall). 

 

Lagkrav Som konsulter har vi informationsplikt till vår beställare om påträffade 

föroreningar m.m. Nya påträffade föroreningar har informerats om och 

behandlats i denna rapport. Därefter gäller upplysningsskyldighet 

enligt Miljöbalken; en fastighetsägare som har en känd förorening 

inom sin fastighet som kan orsaka skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön skall skyndsamt underrätta aktuell miljö-

/tillsynsmyndighet, i detta fall Miljö och Samhällsbyggnad, (MOS) i 

Eslövs kommun. 

 

 Observera även lagkraven på anmälan om masshantering enligt kap 12 

och rubriken ”Masshantering” ovan. 
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13. Värdering och riskanalys 

Värdering Förhållandena, för såväl geoteknik/grundläggning och markradon som 

för markföroreningar, inom fastigheten bedöms relativt likvärdiga 

även om mäktigheten för mull och fyllning varierar en del. Härvid 

bedöms också marken som tillräckligt undersökt och tillräckligt 

definierad för planerad byggnation. 

 

Riskanalys Grundläggning. Utöver normal risk vid schaktning och andra 

markarbeten bedöms speciell risk för grundläggningsarbetet finnas i 

samband med eventuella djupschakter i synnerhet under 

grundvattenytan. Härtill finns en viss risk vid (åter)packning, speciellt 

i samband med sand/silt, organisk jord och grundvatten. Risk för 

översvämning, erosion eller släntstabilitet finns (i viss mån) vid 

djupschakter, under grundvattenytan.  

 

För arbetsberedningar skall beaktas; risk för att köras på/träffas av 

maskiner och material, risk för ras m.m. i djupa schakter samt risk för 

vibrationer, speciellt för intilliggande byggnader och anläggningar, 

p.g.a. packning. Riskerna gäller både personal och konstruktion/-

anläggning. 

 

Utöver ovanstående bedöms risken för annan omgivningspåverkan 

som liten men skall tas med i bedömningen, t.ex. m.a.p. buller. 

 

Markföroreningar. Inga förhöjda risker avseende föroreningar i mark 

bedöms finnas för undwersökningsområdet, varken m.a.p. hälsa eller 

miljörisk och spridning, varken i nuläget eller vid bygg- och 

anläggningsarbeten. Endast en normalt dokumenterad och anmäld 

materialhantering bedöms som erforderlig. 

 

Normala skyddsåtgärder för arbetarskydd och spridning kan vidtagas, 

d.v.s. vanliga skyddskläder och vid behov dammbekämpning. 
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2020-05-15 

D974 

Eslöv, Skogsgläntan 

Geoteknisk och markmiljöundersökning 

 

 

 

BILAGA A 
JORDPROVTAGNING 
 

Jordproverna är tagna genom skruvprovtagning. 

 

 

Beteckningar:  Tj = tjälfarlighetsklass enligt AMA Anläggning, tabell CB/1 

 M = materialtyp enligt AMA Anläggning, tabell CB/1 

 F/ = fyllning, art och innehåll anges efter snedstrecket 

 S► = Kemisk miljöanalys på externt laboratorium, Eurofins, Lidköping 

 SX► = samlingsprov nr ”X” 

 Rn► = Radonanalys på laboratorium 

    

Borrhål Djup, m Jordart Tj M  Anm 

 

1 S1►      0 - 0,4 Mulljord/lerig Mulljord 3 6A   

S2► 0,4 - 1,0 siltig Lermorän 4 5A   

 1,0 - 2,0 siltig Lermorän 4 5A   

 2,0 - 3,0 siltig Lermorän 4 5A   

 

2 S1►      0 - 0,3 Mulljord/lerig Mulljord 3 6A   

S2► 0,3 - 1,0 siltig Lermorän 4 5A   

 1,0 - 2,0 siltig Lermorän 4 5A   

 2,0 - 3,0 siltig Lermorän 4 5A   

 

3 S1►      0 - 0,3 Mulljord/lerig Mulljord 3 6A   

S2► 0,3 - 1,0 siltig Lermorän 4 5A   

 1,0 - 2,0 siltig Lermorän 4 5A   

 2,0 - 2,5 siltig Lermorän med sandskikt 4 5A  grå 

 2,5 - 3,0 siltig Lermorän 4 5A  grå 

 3,0 - 3,2 siltig Lermorän 4 5A  grå 

 

4 S1►      0 - 0,8 Mulljord ev. F/ 1 6B   

S2► 0,8 - 1,0 siltig Finsand 2 3B   

 1,0 - 2,0 siltig Finsand med tunna lerskikt 2 3B   

 2,0 - 2,4 siltig Sand 2 3B   

 2,4 - 3,0 siltig Lera(Morän) med sandskikt, 4 5A   

    finsandskikt     
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5 S1►      0 - 0,7 Mulljord 1 6B   

S2► 0,7 - 1,0 siltig Lera(Morän) 4 5A   

 1,0 - 2,0 siltig Lermorän med sandskikt 4 5A   

 

6 S1►      0 - 0,9 Mulljord ev. F/ 1 6B   

S2► 0,9 - 1,4 grusig Sand 2 3B   

 1,4 - 2,0 siltig Lera(Morän) 4 5A   

 2,0 - 2,3 siltig Finsand 2 3B   

 2,3 - 2,4 siltig Lermorän 4 5A   

 2,4 - 3,0 siltig Lermorän 4 5A  grå 

 

7 S1►      0 - 0,4 F/Mulljord, lerig Mulljord 3 6A   

S2► 0,4 - 1,0 siltig Lermorän 4 5A   

 1,0 - 2,0 siltig Lermorän 4 5A   

 2,0 - 3,0 siltig Lermorän 4 5A   

 

8 S3►      0 - 0,4 Mulljord 1 6B   

S4► 0,4 - 1,0 siltig Lera(Morän) 4 5A   

 1,0 - 2,0 siltig Lermorän 4 5A   

 

9 S3►      0 - 0,6 Mulljord 1 6B   

S4► 0,6 - 1,0 siltig Lermorän 4 5A   

 1,0 - 1,4 siltig Lera 4 5A   

 1,4 - 1,6 siltig Sand 2 3B   

 1,6 - 2,0 siltig Lermorän 4 5A   

 

10 S3►      0 - 0,8 Mulljord 1 6B   

 0,8 - 1,0 något mullhaltig siltig Finsand 4 5B   

S4► 1,0 - 1,5 lerig siltig Finsand 2 3B   

 1,5 - 1,6 grusig Sand 2 3B   

 1,6 - 1,8 siltig Lera 4 5A   

 1,8 - 2,0 siltig Lermorän 4 5A   

 

11 S3►      0 - 1,0 Mulljord 1 6B   

 1,0 - 1,2 Mulljord 1 6B   

S4► 1,2 - 1,5 sandig siltig Lera 4 5A   

 1,5 - 2,0 lerig Sand med lerskikt 2 3B   

 

12 S3►      0 - 0,4 Mulljord 1 6B   

 0,4 - 0,6 torvhaltig Mulljord 1 6B   

Rn,S4► 0,6 - 1,0 lerig siltig Finsand 2 3B   

 1,0 - 1,6 lerig siltig Finsand 2 3B   

 1,6 - 2,0 något grusig Sand 2 3B   

 2,0 - 3,0 siltig sandig Lermorän med grusskikt, 4 5A  grå 

    sandskikt     

 3,0 - 3,5 sandig siltig Lermorän 4 5A  grå 

 3,5 - 4,0 siltig Lermorän 4 5A  grå 
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13 S3►      0 - 0,6 Mulljord 1 6B   

S4► 0,6 - 1,0 lerig siltig Finsand 2 3B   

 1,0 - 2,0 siltig Finsand med tunna lerskikt 2 3B   

 

14 S3►      0 - 0,3 Mulljord 1 6B   

 0,3 - 1,0 Mulljord, lerig Mulljord, sandig 3 6A   

    Mulljord ev. F/     

S4► 1,0 - 1,7 något lerig siltig Sand 2 3B   

 1,7 - 2,0 något lerig siltig grusig Sand 2 3B   

 2,0 - 2,2 siltig Lermorän 4 5A   

 2,2 - 3,0 siltig Lermorän 4 5A  grå 

 

15 S3►      0 - 0,8 Mulljord ev. F/ 1 6B   

S4► 0,8 - 1,0 lerig siltig Sand 2 3B   

 1,0 - 2,0 siltig Lermorän 4 5A   

 

16 S3►      0 - 1,0 Mulljord 1 6B   

 1,0 - 1,2 Mulljord 1 6B   

S4► 1,2 - 2,0 Sand 2 3B   

 2,0 - 3,0 siltig Lermorän 4 5A   

 3,0 - 4,0 siltig Lermorän 4 5A  grå 
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Besöksadress: Telefon: Plusgiro:

Fax: Bankgiro:

E-post: Org. nr:

Ovanstående mätresultat gäller under förutsättning att mätinstruktionen följts. 
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D974, Eslöv Skogsgläntan

MILJÖANALYSER JORD+SAMMANSTÄLLNING

SAMTLIGA  PROVER, FYLLNING, ORGANISKT OCH MINERALJORD 

Provpunkt Djup, m u my. Jordart

Arsenik As                

(mg/kg Ts)

Barium Ba                  

(mg/kg Ts)

Bly Pb          

(mg/kg Ts)

Kadmium Cd 

(mg/kg Ts)

Kobolt Co                   

(mg/kg Ts)

Koppar Cu                      

(mg/kg Ts)

Krom Cr                     

(mg/kg Ts)

Kvicksilver Hg                   

(mg/kg Ts)

Nickel Ni                      

(mg/kg Ts)

Vanadin V                

(mg/kg Ts)

Zink Zn        

(mg/kg Ts)

PAH-H                

(mg/kg Ts)

PAH-M               

(mg/kg Ts)

PAH-L                 

(mg/kg Ts)

DDT (sum)    

(mg/kg Ts)

Övriga 

bekämpningsmedel

1,2,3,4,5,6,7 0-(0,3-0,9) Mulljord 3.8 60 13 0.27 5.3 12 16 0.02 11 20 53 0.055 0.0375 0.0225 0.0042 Ej detekterat

1,2,3,4,5,6,7 (0,3-0,9)-(1-1,4) siltig Lermorän/Sand 3.5 47 10 0.1 5.5 8.8 17 0.018 13 19 33 0.055 0.0375 0.0225 Ej detekterat Ej detekterat

8,9,10,11,12,13,14,15,16 0-(0,3-1) Mulljord 4.4 58 13 0.29 4.4 12 13 0.018 8.7 18 54 0.055 0.0375 0.0225 0.004 Ej detekterat

8,9,10,11,12,13,14,15,16 (0,3-1)-(1-2) siltig Lermorän/Sand 2.2 28 6.4 0.1 3 7.2 10 0.017 7.4 12 21 0.055 0.0375 0.0225 Ej detekterat Ej detekterat

MRR enligt NV 10 - 20 0.2 - 40 40 0.1 35 - 120 0.5 2 0.6 - -

KM enligt NV 10 200 50 0.8 15 80 80 0.25 40 100 250 1 3.5 3 0.1 -

MKM enligt NV 25 300 400 12 35 200 150 2.5 120 200 500 10 20 15 1 -

FA enligt Avfall Sverige 1000 50000 2500 1000 1000 2500 1000 50 1000 10000 2500 50 1000 1000 - -

Antal 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Min 2.2 28 6 0.1 3 7 10 0.017 7.4 12 21 0.055 0.0375 0.0225 0.004 -

Median 4 53 12 0.19 4.9 10 15 0.018 10 19 43 0.055 0.0375 0.0225 0.0041 -

Medel 3.5 48 11 0.2 4.6 10 14 0.02 10 17 40 0.055 0.0375 0.0225 0.0041 -

Max 4.4 60 13 0.29 6 12 17 0.02 13 20 54 0.055 0.0375 0.0225 0.0042 -

Anm 1. Mörkgrön färg Markerar att halten understiger MRR, eller KM när MRR saknas. Klassning MRR-massor. * klassning från PAH el metaller, se bilaga 1B

Grön färg Markerar att halten understiger KM. Klassning KM-massor.

Gul färg Markerar halt i intervallet KM-MKM. Klassning MKM-massor.

Orange färg Markerar halt i intervallet MKM-FA. Klassning IFA-massor.

Röd färg Markerar halt >FA. Klassning FA-massor.

Anm 2. Vid rapporterade "mindre än"värden har halva det utsvarade värdet här angetts, i ljusblå färg.

Prover av PQAB maj 2020
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D974, Eslöv Skogsgläntan

MILJÖANALYSER JORD+SAMMANSTÄLLNING

SAMTLIGA  PROVER, FYLLNING, ORGANISKT OCH MINERALJORD 

Jordprover-OLJA, av PQAB maj 2020 (mg/kgTS).

Provpunkt nr Djup, m.u.my. Jordart Bensen Toluen Etylbensen Xylen

Alifater 

>C5-C8

Alifater 

>C8-C10

Alifater 

>C10-C12

Alifater 

>C12-C16

Alifater 

>C5-C16

Alifater 

>C16-C35

Aromater 

>C8-C10

Aromater 

>C10-C16

Aromater 

>C16-C35 Oljetyp ()

*1,2,3,4,5,6,7 0-(0,3-0,9) Mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

1,2,3,4,5,6,7 (0,3-0,9)-(1-1,4) siltig Lermorän/Sand < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

*8,9,10,11,12,13,14,15,16 0-(0,3-1) Mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

8,9,10,11,12,13,14,15,16 (0,3-1)-(1-2) siltig Lermorän/Sand < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

min <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9 <10 <4,0 <0,90 < 0,50 -

max <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9 <10 <4,0 <0,90 < 0,50 -

Antal 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -

NV-KM 0.012 10 10 10 25 25 100 100 100 100 10 3 10 -

NV-MKM 0.04 40 50 50 150 120 500 500 500 1000 50 15 30 -

FA 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10000 - 10000 1000 1000 1000 -

* klassning från PAH el metaller, se bilaga 1A Anm 1. Mörkgrön färg Markerar att halten understiger MRR när normal detektionsgräns understigs (<-värden). Klassning MRR-massor.
Grön färg Markerar att halten understiger KM. Klassning KM-massor.
Gul färg Markerar halt i intervallet KM-MKM. Klassning MKM-massor.
Orange färg Markerar halt i intervallet MKM-FA. Klassning IFA-massor.
Röd färg Markerar halt >FA. Klassning FA-massor.

Anm 2. Färg och klassificering för asfalt enligt Bilaga 1A.
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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-140117-01

EUSELI2-00766498
Í%SQbÂÂFS_*Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

D974_Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2020-06110348Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-(0,3-0,9)

NZ

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-10

Utskriftsdatum: 2020-06-16

2020-06-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 1,2,3,4,5,6,7

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.4Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)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 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 b)

µg/kg Ts<2.0Aldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dieldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Aldrin/ Dieldrin (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, gamma- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts1.7DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts4.2DDT (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dichloroaniline, 3,4- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Endosulfansulfate a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.5Endosulfan (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 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 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/kg Ts<1.0HCH, delta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, gamma- (Lindane) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlor a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, cis- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, trans- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Hexachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline/Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

mg/kg Ts3.8Arsenik As b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts60Barium Ba b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Bly Pb b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.27Kadmium Cd b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.3Kobolt Co b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

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

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Krom Cr b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.020Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts11Nickel Ni b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Vanadin V b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts53Zink Zn b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977, ISO/IEC 17025:2017 S

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 112

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, 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 3 av 3

Förklaringar

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

Uppdragsmärkn.

D974_Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2020-06110349Provnummer: Djup (m)

Provtagare

(0,3-0,9)-(1-1,4)

NZ

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-10

Utskriftsdatum: 2020-06-16

2020-06-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 1,2,3,4,5,6,7

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.1Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)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 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 b)

µg/kg Ts<2.0Aldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dieldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Aldrin/ Dieldrin (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, gamma- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<3.0DDT (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dichloroaniline, 3,4- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Endosulfansulfate a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.5Endosulfan (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 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 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/kg Ts<1.0HCH, delta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, gamma- (Lindane) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlor a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, cis- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, trans- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Hexachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline/Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

mg/kg Ts3.5Arsenik As b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts47Barium Ba b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

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

028311 utg 1

25%

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

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.5Kobolt Co b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.8Koppar Cu b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts17Krom Cr b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.018Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts13Nickel Ni b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts19Vanadin V b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts33Zink Zn b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977, ISO/IEC 17025:2017 S

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 112

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, 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 3 av 3

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
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

D974_Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2020-06110350Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-(0,3-1)

NZ

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-10

Utskriftsdatum: 2020-06-16

2020-06-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 8,9,10,11,12,13,14,15,16

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.1Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)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 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 b)

µg/kg Ts<2.0Aldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dieldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Aldrin/ Dieldrin (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, gamma- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts1.5DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts4.0DDT (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dichloroaniline, 3,4- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Endosulfansulfate a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.5Endosulfan (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 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 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/kg Ts<1.0HCH, delta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, gamma- (Lindane) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlor a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, cis- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, trans- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Hexachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline/Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

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

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts58Barium Ba b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Bly Pb b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.29Kadmium Cd b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.4Kobolt Co b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

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

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Krom Cr b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.018Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts8.7Nickel Ni b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Vanadin V b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts54Zink Zn b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977, ISO/IEC 17025:2017 S

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 112

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, 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 3 av 3

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-20-SL-140120-01

EUSELI2-00766498
Í%SQbÂÂFSbEÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

D974_Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2020-06110351Provnummer: Djup (m)

Provtagare

(0,3-1)-(1-2)

NZ

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-10

Utskriftsdatum: 2020-06-16

2020-06-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 8,9,10,11,12,13,14,15,16

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.2Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)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 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)ISO 18287:2008 mod25%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 b)

µg/kg Ts<2.0Aldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dieldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Aldrin/ Dieldrin (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, gamma- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<3.0DDT (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dichloroaniline, 3,4- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Endosulfansulfate a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.5Endosulfan (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 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 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/kg Ts<1.0HCH, delta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, gamma- (Lindane) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlor a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, cis- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, trans- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Hexachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline/Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

mg/kg Ts2.2Arsenik As b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts28Barium Ba b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.4Bly Pb b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

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

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.0Kobolt Co b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.2Koppar Cu b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Krom Cr b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.017Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts7.4Nickel Ni b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Vanadin V b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts21Zink Zn b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977, ISO/IEC 17025:2017 S

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 112

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, 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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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REDOVISNING – bilagor och ritningar 

Arbetet redovisas i följande dokument: 

 Plan, undersökningspunkter ritn. PQ-E123/101 

 Borrsektioner  ritn. PQ-E123/102 

 Jordartsklassificering  bilaga A 

 Markradonresultat  bilaga B 

 Analysresultat, sammanställning-jord  Bilaga 1 

 Analysresultat, laboratorieverifikat-jord   Bilaga 2 
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2021-07-08 

E123 

Eslöv, Skogsgläntan 

Geo- och markmiljöundersökning 

 

 

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och PM, 

Geoteknik och Markmiljö 
 

1. Orientering 

Uppdragsgivare Eslövs kommun, Serviceförvaltningen, kontakt Marcus Stjernkvist 

 

Fastighet/Område Eslöv, Skogsgläntan. 

 
Figur 1.1. Översiktskarta. (Källa www.eniro.se). 

 
 

Uppdrag PQ Geoteknik & Miljö AB (PQAB) har uppdragits att utföra 

undersökning av de geotekniska och markmiljöförhållandena inför 

planering, projektering och uppförande av nybyggnad av förskola i 1-

2 plan. 

 

Övrigt  I denna handling, ”MUR och PM – Geoteknik och Markmiljö”, 

redovisas nu utförda geo- och markmiljötekniska undersökningar i 

tabell och på ritning. Härtill beskrivs område och geo- och 

miljötekniska förhållanden samt lämnas rekommendationer för grund-

läggning, dimensionering, utförande, kontroll, åtgärder, risk m.m.  

Ungefärligt läge för undersöknings-

området inom röd linje. Utbyggnadsyta för 

ny byggnar hamnar ungefär på samma 

plats som befintlig skola. 
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Begränsningar I en undersökning kommer i princip alltid variationer mellan prov-

tagnings- och analyspunkter att förekomma. PQAB svarar för riktig-

heten i resultaten av här analyserade prover. Vid eventuella åtgärder 

kan faktorer som t.ex. skälighet, ansvarsförhållanden, kostnader, 

civilrättsliga avtal, fastighetsägarens policy, nationella eller regionala 

miljömål, behöva vägas in. 

 

2. Ändamål 

Syfte Undersökningen skall utgöra underlag för beskrivning av de geo- och 

markmiljötekniska förhållandena inom området samt till geotekniska 

rekommendationer för grundläggning, schaktning m.m. samt för 

hantering av eventuellt förorenad mark. 

 

3. Underlag och arkivmaterial för undersökningen 

Underlag Beställarens underlag har varit digitala planritningar över fastigheten. 

 

Förarbeten Inför planering av fältarbetena har inventering av ritningar och historik 

utförts omfattande följande moment. 

 Genomgång av erhållna handlingar från beställaren. 

 Studie av SGUs geologiska kartblad, allmänna flygbilder m.m. 

 Historisk inventering 

 Inventering av kablar och ledningar i mark. 

 

4. Styrande dokument 

Allmänt Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell 

bilaga. För information om laboratorie- och fältundersökningar för 

bestämning av geotekniska parametrar hänvisas läsaren till SS-EN 

1997-2 och nedanstående tabell. 

Tabell 4.1. Styrande dokument 

Aktivitet Standard eller annat styrande dokument 

Planering och redovisning 

Fältplanering och utförande 

Geoteknik 

Markmiljö 

Geoteknisk fälthandbok, Allmänna råd och metodbeskriv-

ningar; SGF Rapport 1:2013. 

Fälthandbok. Undersökningar av förorenade områden; SGF 

Rapport 2:2013. 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem inklusive kompletteringar 2016. 

Fältundersökningar 

Skruvprovtagning, trycksondering Geoteknisk fälthandbok, ….; SGF Rapport 1:2013 

CPTu-sondering Rekommenderad standard för CPT-sondering; SGF Rap. 1:93 

Grundvattenrör SS-EN-ISO 22475–1:2006 

Markradondetektorer Enligt leverantörens (GJABs) instruktioner. 

Miljöteknisk provtagning Fälthandbok. …. förorenade områden; SGF Rapport 2:2013. 
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Forts. Tabell 4.1. Styrande dokument 

Laboratorieundersökningar 

Jordartsklassificering SS-CEN ISO 14688-1:2002 och 14688-2:2004 

Externa kemiska analyser Enligt resp. laboratoriums (GJAB, Eurofins) kvalitetssystem. 

Projektering, grundläggning 

Geokonstruktioner, Allmänna regler, SS-EN 1997-1, inkl nationell bilaga BFS 2011:1 EKS 11. 

Plattgrundläggning. SGI 1993. 

AMA Anläggning (17). 

Projektering, markföroreningar 

Naturvårdsverkets rapport 5976 (september 2009). Riktvärden för förorenad mark, inkl. nya 

riktvärden å 160701. 

Naturvårdsverkets rapport 5977 (december 2009). Riskbedömning av förorenade områden. 

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, handbok 2010:1 Naturvårdsverket, UTGÅVA 1 

februari 2010. 

 

5. Planerade byggnationer, geoteknisk kategori och markanvändning 

Allmänt Inom undersökningsområdet planeras nybyggnad av förskola i 

1-2 plan ovan mark i underösknigsområdets nordöstra del. Resterande 

delar skall inrymma lek- eller andra kringytor. Se även figur 1.1 och 

ritning 101-102. 

 

Geoteknik. kategori Utförda undersökningar är utförda för geoteknisk kategori 1 och 2, 

(GK1 och GK2). Planerade byggnationer bör men beroende på laster 

och design, normalt kunna hänföras till GK2. 

 

Markanvändning Skola/-skolmiljö bör i grunden hänföras till KM (känslig markanvänd-

ning) enligt NVs (Naturvårdsverkets) nomenklatur. Även begreppen 

mindre känslig markanvändning (MKM), mindre än ringa risk för 

anläggningsändamål (MRR) och farligt avfall (FA), används nedan. 

 

6. Geo- och miljötekniska fältundersökningar 

Allmänt Fältundersökningen har utförts under april månad 2021. Arbetena har 

utförts med borrbandvagn (typ Geotech 504), under ledning av Dan 

Svensson, LL Geoteknik AB. 

 

Fältarbeten Fältarbetena av PQAB 2021 har totalt omfattat nedanstående. 

 Skruvprovtagning i 15 punkter med uttag av jordprover för geo- och 

miljötekniska laboratorieanalyser. 

 CPTu-sondering i 6 punkter. 

 Installation av grundvattenrör i 3 punkter. 

 Mätning av grundvattennivåer vid två tillfällen. 

 Installation av markradondetektorer i 2 punkter.  
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Positionering Undersökningspunkternas läge i plan och höjd har inmätts med GPS 

teknik av Asklunds Mätteknik AB, i koordinatsystem Sweref 99 13:30 

och höjdsystem RH 2000 och redovisas på planritning, ritn 101. 

 

7. Geo- och miljötekniska laboratorieundersökningar 

Allmänt Laboratorieundersökningar har utförts under maj månad 2021. 

 

Laboratorium Följande laboratorier har använts. 

 Geotekniska laboratoriearbeten, PQAB i Lomma. 

 Markradonanalyser, av GJAB i Lund, gnm PQAB. 

 Kemiska miljöanalyser av jord, av Eurofins, gnm PQAB. 

 

Laboratorieanalys Upptagna prover och detektorer har analyserats m.a.p. följande: 

 Jordartsklassificering på samtliga prover. 

 Markradonhaltbestämning på 2 st. detektor. 

 Kemisk analys m.a.p. metaller, PAH, olja samt bekämpningsmedel 

på 5 jordprover. Analyserade prover utgörs av samlingsprover av 

mulljord samt mineraljord.Se detaljer i tabell 10.1-10.2 nedan samt 

i bilaga A och bilaga 1-2 samt på ritning 101-102. 

 

8. Befintliga förhållanden och historik 

Allmänt Undersökningsområdet är beläget sydvästra delen av Eslövs kommun. 

Området begränsas i söder av Sallerupsvägen, i väster av 

Djupadalsvägen, i norr av en obebyggd gräsyta/park/skog och i öster 

av befintlig villatomter. 

 

Topografi Marken faller mot sydväst, med nivåer enligt borrhålsinformation på 

mellan som högst ca +65,6 vid borrpunkt 3 (bh2) i nordost och som 

lägst ca +62,4 vid bh9 i sydväst. 

 

Markförhållanden Marken utgörs av grönytor dominerade av gräs med enstaka träd. Inom 

skolgården med tillhörande byggnad/barack, finns gångar och stigar 

av stenplattor och asfalt. 

 

Jordlager Ytlagren domineras överst av ca. 0,1–0,3 meter grässfär följt av 

underliggande mulljord. Därunder följer vanligtvis fyllning av sand, 

sandig siltig lermorän alt. mullhaltig sandig siltig lera, till ett djup om 

ca 1-1,5 meter. I den mellersta och västra delen, borrpunkt 8, påträffas 

fyllning och organiska jordar till ca 2 respektive 3 meter och utgörs 

blandat av något mullhaltig sandig siltig lera följt av sandig lera/sandig 

lerig gyttja. Utfyllnaden >2 meter, har troligen utförts i samband med 

att en tidigare damm/märgelgrav fyllts igen. Därunder följer naturlig 

jord av siltig lera, sandig siltig lermorän och siltig grusig sand till 

borrade djup om ca 4-5 meter. Enligt SGUs brunnsarkiv, påträffas berg 

på ett djup av >30 m omkring undersökningsområdet.  
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Grundvatten Grundvatten har kontrollerats i installerade grundvattenrör och 

observerats på ca 2,1-4 m djup, motsvarande nivåer mellan ca +61,6 i 

nordost och +61,5 i väst. 

 

Grundvattennivån kan antas variera med nederbörd och 

årstidsväxlingar varvid både högre och lägre grundvattennivåer än vad 

som redovisas här tidvis kan förväntas. 

 

Markradon Markradonhalten har undersökts i två punkter inom 

utbyggnadsområdet. Markradonhalt 7-24,1 kBq/m3 har uppmätts, 

vilket i medeltal ligger inom normalriskmarkintervallet. Se även 

bilaga B. (Lågriskmark 0-10 kBq/m3, normalriskmark 10-50 kBq/m3 

och högriskmark >50 kBq/m3). 

 

9. Härledda värden och dimensionering samt uppmätta halter och klassificering 

Allmänt Dimensioneringsparametrar för jordens egenskaper har utvärderats 

från värden härledda från utförda undersökningar, med hjälp av hävd-

vunna tabellvärden. Parametrar och partialkoefficienter för dimen-

sionering inom området redovisas nedan, för GK1 respektive GK2. 

 

GK1 Vid mindre laster/byggnader, t.ex. enplanshus, förråd o.dyl, torde 

dessa kunna utföras med normal ytlig plattgrundläggning som 

dimensioneras i GK1 med ett tillåtet grundtryck, fd=50 kPa, under 

befintlig ytlig mull alternativt, fd=100 kPa, om även all befintlig 

fyllning byts mot kontrollerad fyllning av packad friktionsjord.  

 

GK2 Huvudbyggnad hänförs till och dimensioneras i GK2, varvid 

parametrar och partialkoefficienter i tabell 9.1 nedan kan användas. 

Stora laster eller tillkommande konstruktioner kan erfordra 

kompletteringar. Observera att eftersom dessa byggnader är planerade 

i nordöstra delen av området har också parametrarna i tabell 9.1 

baserats på bh10-bh15 utförda inom detta område.  

Tabell 9.1. Dimensioneringsparametrar, baserade på bh10-15. 

Jordart Nivå, m.ö.h. Friktionsv,  Skjuvhållf, kPa Tunghet, kN/m³ Modul, MPa 

Ny fylln, friktionsjord      --- k=’k=38 cuk=c’k=0 k=20 Ek=35 

Ny fylln. bergkross.      --- k='k=40 cuk=c’k=0 k=21, 'k=11 Ek=50 

Bef. mull/fylln m.m, 

Ej grundl. här! 

0 - 0,3 à 

1,2 m.u.my. k=’k=--- cuk=c’k=--- k=14-20 Ek=--- 

Lermorän m.m. >+63,5 k=0, 'k=30 cuk=100, c’k=10 k=18, 'k=8 Ek=15 

Lermorän m.m. +63,5 -- +62,5 k=0, ’k=30 cuk=150, c’k=15 k=20, 'k=10 Ek=35 

Sandjord m.m. +62,5 -- +61* k=’k=38 cuk=c’k=0 k=20, 'k=10 Ek=35 

Partialkoefficienter 

’ 

cu

c’

M=1,0** RD

Dimensionerande grundvattennivå sätts till nivå +63,5 eller nivå för dräneringsledningar. 

*) Kan sannolikt användas ned till berg, (på >30 m djup), men bör inte behövas till mer än djup enligt 

tumregler för sättningsberäkning i IEG Rapport 7:2008, vilka beddöms tillämpliga i området och dess jordar. 

**) Vid beräkning av schakttonnage skall entreprenören räkna med d=1,2k. 

En förutsättning för att linjära beräkningsmetoder skall få användas vid sättningsberäkning är att 

dimensionerande vertikal lasteffekt är mindre än 2/3 av dimensionerande bärförmåga i brottstadiet. 
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Sättningar Inga sättningsberäkningar har utförts i detta läge, dels för att det ej 

krävs i GK1, dels för att inga laster eller design funnits tillgänglig. 

Sättningsberäkning i GK2 utförs därför i byggnadskonstruktörens regi. 

 

10. Undersökningsresultat - föroreningar 

Jord Resultaten från utförda jordanalyser redovisas i sammanställning i 

tabell 10.1–10.2 nedan samt i bilaga 1 och i detalj med laboratorie-

verifikat i bilaga 2. 

 

 Resultaten är klassificerade enligt NVs generella riktvärden. Erhållna 

resultat visar att samtliga erhållna resultat av samtliga analyserade 

ämnen tydligt underskrider NVs riktvärden för områdets 

markanvändning, KM. Undantag gäller bh 14 i naturlig lermorän 

mellan 0,3-1,0 m djup, där halter av kobolt påträffats strax över 

riktvärdet för KM. Detta bedöms inte som någon förorening utan 

naturligt förekommande i jorden ingående bergartsmineral. 

 

I tre prover finns även en viss påverkan av bly, kadmium och PAH H, 

där halterna överstiger MRR men understiger riktvärdet för KM. MRR 

kan vara relevant vid eventuell borttransport av massor från området. 

 

I samtliga prov som analyserats för bekämpningsmedel har enbart 

spårämnen av DDT påvisats, med halter som tydligt understiger 

riktvärdet för NV-KM, minst 6 ggr och vanligen >10 ggr <KM. 

Tabell 10.1, Sammanställning kemiska miljöanalyser i jord, m.a.p. metaller, PAH samt bekämpningsmedel, (mg/kgTS). 

Prov- 
punkt 

Djup, 
m u my. 

Jordart As Ba Pb Cd Co Cu Cr Hg Ni V Zn PAH-H PAH-M PAH-L 
DDT 

(sum) 

Övriga 
bekämpn.

medel 

2 0-0,2 Mulljord               0,0089 Ej det 

2 0,2-1,0 
sandig siltig 
Lermorän 

6,7 76 12 0,1 9,1 16 26 0,023 22 28 51 0,055 0,0375 0,0225   

3 0-0,4 F/Mulljord 2,4 41 9,9 0,1 3,7 5 9,3 0,014 6,7 13 37 0,055 0,0375 0,0225   

3 0,4-1 F/Sand 0,95 14 3,6 0,1 1,7 1,5 5,1 0,0055 4,9 5,4 11 0,055 0,0375 0,0225   

6 0-0,3 Mulljord               0,016 Ej det 

6 0,3-1 
sandig siltig 
Lermorän 

5 67 11 0,1 7,8 15 24 0,022 26 22 47 0,055 0,0375 0,0225   

8 0,3-1 
F/något mullhaltig 
sandig siltig Lera 

5,1 73 47 0,23 9 33 22 0,029 25 30 87 0,56 0,5 0,0225   

8 2,0-3,0 
F/något mullhaltig 
sandig siltig Lera 

4,3 65 18 0,1 7,1 22 20 0,024 20 26 68 0,64 0,67 0,0225   

9 0-0,3 Mulljord               0,0048 Ej det 

9 0,3-1 
sandig siltig 
Lermorän 

7,7 62 15 0,1 7,3 13 21 0,027 20 24 52 0,055 0,0375 0,0225   

10 0-0,3 Mulljord ev. F/ 5 70 19 0,24 7,9 10 19 0,024 14 25 57 0,055 0,0375 0,0225   

10 0,3-1 
sandig siltig 
Lermorän 

6,8 72 14 0,1 7,5 14 26 0,028 23 27 59 0,055 0,0375 0,0225   

12 0-0,2 Mulljord               0,0036 Ej det 

12 0,2-1 F/siltig sandig Lera 4,1 54 11 0,1 10 16 15 0,03 18 22 45 0,055 0,0375 0,0225   

13 0-0,4 F/Mulljord 3,5 58 15 0,1 5,1 8 14 0,027 9,6 22 57 0,055 0,0375 0,0225   

13 0,4-1 
lerig grusig Sand 
ev. F/ 

4,8 36 10 0,1 4,8 7,2 14 0,016 12 19 29 0,055 0,0375 0,0225   

14 0-0,3 F/Mulljord 5,2 55 17 0,1 5,7 10 15 0,025 11 20 56 0,055 0,0375 0,0225   

14 0,3-1 siltig Lermorän 7,5 78 19 0,1 17 17 29 0,023 23 31 57 0,055 0,0375 0,0225   

15 0-0,3 Mulljord               0,0084 Ej det 

15 0,3-1 
sandig siltig 
Lermorän 

7,1 88 18 0,1 11 20 29 0,022 37 30 60 0,055 0,0375 0,0225   

MRR enligt NV 10 - 20 0,2 - 40 40 0,1 35 - 120 0,5 2 0,6 - - 

KM enligt NV 10 200 50 0,8 15 80 80 0,25 40 100 250 1 3,5 3 0,1 - 

MKM enligt NV 25 300 400 12 35 200 150 2,5 120 200 500 10 20 15 1 - 

FA enligt Avfall Sverige 1000 50000 2500 1000 1000 2500 1000 50 1000 10000 2500 50 1000 1000 - - 
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Tabell 10.2. Sammanställning kemiska miljöanalyser i jord, m.a.p. ”olja”, (mg/kgTS). 

Prov- 
punkt nr 

Djup, 
m.u.my. 

Jordart Bensen Toluen Etylbensen Xylen 
Alifater 
>C5-C8 

Alifater 
>C8-C10 

Alifater 
>C10-C12 

Alifater 
>C12-C16 

Alifater 
>C5-C16 

Alifater 
>C16-C35 

Aromater 
>C8-C10 

Aromater 
>C10-C16 

Aromater 
>C16-C35 

2 0,2-1,0 
sandig siltig 
Lermorän 

< 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

3 0-0,4 F/Mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

3 0,4-1 F/Sand < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

6 0,3-1 
sandig siltig 
Lermorän 

< 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

*8 0,3-1 
F/något mullhaltig 
sandig siltig Lera 

< 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

*8 2,0-3,0 
/något mullhaltig 
sandig siltig Lera 

< 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

9 0,3-1 
sandig siltig 
Lermorän 

< 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

*10 0-0,3 Mulljord ev. F/ < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

10 0,3-1 
sandig siltig 
Lermorän 

< 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

12 0,2-1 F/siltig sandig Lera < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

13 0-0,4 F/Mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

13 0,4-1 
lerig grusig Sand 
ev. F/ 

< 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

14 0-0,3 F/Mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

*14 0,3-1 siltig Lermorän < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

*15 0,3-1 
sandig siltig 
Lermorän 

< 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

NV-KM 0,012 10 10 10 25 25 100 100 100 100 10 3 10 

NV-MKM 0,04 40 50 50 150 120 500 500 500 1000 50 15 30 

FA 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10000 - 10000 1000 1000 1000 

 

Förklaringar Grön färg Markerar att halten understiger MRR/<KM (då MRR-halt ej finns) 
 Ljusgrön färg Markerar halt i intervallet MRR-KM 
 Gul färg Markerar halt i intervallet KM-MKM 
 Orange färg Markerar halt i intervallet MKM-FA 
 Röd färg Markerar halt >FA 

*) Klassificeringsfärg styrs av tabell 10.1 eller 10.2. 

 

Grundvatten Eftersom ingen synlig eller annan tendens till påverkan på 

grundvattnet indikerats har det i nuläget ingen provtagning och kemisk 

analys av grundvatten gjorts. Installerade grundvattenrör möjliggör att 

vid behov uttag av grundvatten kan utföras längre fram. 

 

11. Rekommendationer-grundläggning 

Grundläggning Generellt skall all fyllning, mullhaltig och övrig lös eller på annat sätt 

otjänlig ytjord bortschaktas under golv och grundläggning. Vanligen 

torde detta innebära ca 0,3-1 m schakt av mulljord men bitvis kan lös 

underliggande jord förkomma till större djup som även kan behöva 

åtgärdas. 

 

Grundläggning utförs förslagsvis med konventionellt betonggolv på 

mark med förstyvningar eller separata grundplattor under bärande 

konstruktioner. 

 

 All grundläggning och ny fyllning skall utföras från torra, fasta och 

ostörda schaktbottnar av naturligt lagrad mineraljord eller i packad 

fyllning av friktionsjord efter avbaning av otjänlig ytjord. Beakta för 

ouppvärmda konstruktioner att befintlig jord delvis är tjälfarlig. 
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Markradon Markradonhalten inom fastigheten har sammantaget bedömts ligga 

inom normalriskintervallet.  

 

Byggnader skall härvid utformas radonskyddade. Grundläggning 

utformas då så att inga läckagevägar uppkommer in i byggnaden, bl.a. 

genom täta rörgenomföringar och utan genomgående sprickor i 

golvplattan samt rekommenderas mekanisk ventilation med små 

undertryck. 

 

Dränering Under golv rekommenderas att markskiva och dränerande material 

på/mot geotextil appliceras. T.ex. normal markisoleringsskiva och 

dränerande grusmaterial (t.ex. makadam eller ”dräneringsgrus”). 

 

Dränerande lager ansluts till yttre dränering runt byggnad. Allt 

utförande enligt AMA Anläggning och leverantörer av markskivor 

m.m. Det är av största vikt att dräneringsåtgärder utförs med största 

omsorg. Markyta ges tillräckligt fall från byggnaden. 

 

Gator och planer Hårdgjorda ytor m.m. kan dimensioneras enligt AMA Anläggning och 

materialtyp 5A. Utformning av känsliga ytor, t.ex. (huvud)körvägar 

för tunga fordon bör speciellt beaktas. Överbyggnader kan efter 

avbaning av växttäcke och mull samt täckning med geotextil normalt 

grundläggas direkt på befintlig mark. 

 

VA-ledningar Va-ledningar projekteras och utförs enligt AMA Anläggnings 

anvisningar. Grundvattenåtgärder skall beaktas vid ledningsläggning 

under grundvattenytan. 

 

Schakt Befintlig jord bedöms ned till undersökta djup som lätt-normal-

schaktad, vanligen schaktbarhetsklass 2-4 (enligt Klassificerings-

system -85). Normal förekomst av sten och block skall förutsättas i 

förekommande moränjord. 

 

Beakta att förekommande jordlager av framförallt lerjord inom 

området, vid hög vattenkvot och mekanisk bearbetning blir lösa och 

förlorar delar av sin hållfasthet. I förekomamnde sandjord kommer 

problem med jordflytning att uppkomma under grundvattenytan. 

Förstärkningsåtgärder med t.ex. flacka slänter som kläs med bergkross 

kan då bli aktuellt. Förekommande jordar tål ej heller att frysas. 

 

Fyllning Kompletterande fyllning för grundläggning av byggnad utförs 

generellt med packad friktionsjord, företrädesvis bergkross 0-90 mm, 

särskilt i samband med grundvatten. Packningsarbete nära 

grundvattenytan är riskfyllt. Schakt- och terrasseringsarbeten skall 

därför utföras vid torr väderlek och efter grundvattensänkning. 

Skadliga vibrationer kan fortplanta sig mycket långt under 

grundvattenytan. 
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Grundvattenåtgärd Stabiliserade vattenytor har i området vanligen uppmätts ligga på ca 

2,1 och 4 m djup under markytan, d.v.s. i naturlig sandig grusig 

lera/lermorän. För djupschakter i området, t.ex. för va-ledningar skall 

grundvattensänkande eller –säkrande åtgärder medräknas. 

 

 Normala grundvattensänkande och länshållande åtgärder med 

konventionella dränkbara pumpar och avskärande diken i 

schaktgravsbotten, i kombination med flacka slänter och ett snabb 

förfarande, bedöms vanligen kunna utföras.  

 

I närhet till andra konstruktioner eller anläggningar, t.ex. ledning, väg 

eller byggnad, kan stödkonstruktion, t.ex. spont, erfordras. Om 

avsänkning behöver göras under längre tid eller över större ytor, 

bedöms sådan avänkning erfordra wellpoint-anläggning eller ett flertal 

filtersatta rörbrunnar. 

 

Kontroll Geoteknisk kontroll skall minst omfatta följande.  

- Granskning av geokonstruktionsritningar och beräkningar. 

- Kontroll av ingående material i geokonstruktionerna. 

- Kontroll av (grund)vattennivåer. Kontroll av vatten skall innefatta 

verifiering av att (grund)vattenytan ligger minst 0,5 m under 

färdiga schaktbottnar. 

- Kontroll av finmaterial och andra ämnen i utsläppsvatten. 

- Schaktbottenbesiktning. Samtliga schaktbottnar kontrolleras, både 

för stora och små schakt-/grundläggningsytor. Schaktbottnar skall 

vara torra, fasta och fria från organiskt material.  

- Packningskontroll av (åter)fyllnadsmaterial, vid >0,5 m fyllnad. 

- Kontroll av omgivningspåverkan, innefattande kontroll av 

påverkan på omgivande byggnader, anläggningar och mark. Behov 

av försiktighets- och/eller kontrollåtgärder avgörs efter utförd 

besiktning, t.ex. avseende vibrationer och grundvattennivå. 

 

12. Rekommendationer-föroreningar samt förenklad riskbedömning 

Allmänt Undersökningsresultaten m.a.p. markföroreningar visar entydigt låga 

halter, klart <KM. Undantag gäller bh 14 mellan 0,3-1,0 och inom 

planlagt område för ny förskola har halter av kobolt påträffats strax 

över riktvärdet för KM. Kobolt bedöms vara av naturlig härkomst och 

skall inte betraktas som en förorening.  

 

Bekämpningsmedel har påträffats inom undersökningsytan, men även 

dessa halter är låga och samtliga med halter klart under riktvärdet för 

KM. 

 

I tre prover finns även en viss påverkan av bly, kadmium och PAH H, 

där halterna överstiger MRR men understiger riktvärdet för KM.  
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Risker Lätt förhöjda halter av kobolt, något över NVsgenerella KM-riktvärde 

(15 mg/kg TS), har konstaterats i ett prov (uppmätt halt om 17 mg/kg 

TS) på ett djup större än 0,3 meter under mark och i naturligt avlagrad 

lermorän ovan grundvattenytan.  

 

Den ytliga mulljorden, vars mäktighet uppgår till minst 3 dm, uppvisar 

lägre kobolthalter, (tydligt under KM) än den underliggande 

lermoränen. De förhöjda halterna av kobolt förekommer i naturligt 

avsatt mineraljord och finns sannolikt i jordens bergartsmineraler, och 

bedöms således ej härröra sig från antropogen påverkan. Det generella 

hälsoriktvärdet för kobolt styrs i första hand av exponeringsvägen 

”intag av växter” något som inte bedöms vara långt ifrån fullt relevant 

på en skola där endast minimalt med odling kan förutsättas finnas 

(kanske 10% av vad riktvärdet förutsätter). Dessutom befinner sig de 

naturligt förhöjda halterna av kobolt på ett sådant djup att någon risk 

för direktexponering inte finns. 

 

I samband med byggnation (ny förskola) kommer dessa massor av 

geotekniska skäl att behöva schaktas bort. Härvid kommer rimligen 

inga signifikanta risker att föreligga efter att nya byggnader uppförts. 

 

Härtill har ingen tendens till eller risk för grundvattenpåverkan kunnat 

ses i fält eller m.h.t. till jordprovtagning eller detekterade ämnen. 

Härvid kan inga akut eller långsiktiga risker, varken m.a.p. hälsa, miljö 

eller spridning ses inom området. I samband med byggnation inom 

området måste påträffade ämnen beaktas, framförallt avseende 

materialhantering och borttransport av överskottsmassor. 

 

Masshantering Massor som skall schaktas bort av grund-/anläggningsskäl, t.ex. för 

nya byggnader eller körytor kan deklareras med analysprotokollen i 

denna rapport, men komplettering kan komma att krävas i byggskedet. 

 

Observera att om massorna ska flyttas och uppvisar halter över MRR, 

kräver hantering av dessa schaktmassor en anmälan till Miljökontoret 

i den kommun som massorna skall återanvändas i innan de 

transporteras dit, enligt Miljöbalken och NVs handbok 2010:1. 

 

Om avvikande eller mer förorenade massor, mot förmodan, skulle 

påträffas i entreprenadskedet skall Miljöförvaltningen upplysas om 

detta. Innan åtgärd av sådana (förorenade) massor krävs en skriftlig 

anmälan om avhjälpandeåtgärder enligt 28 § förordning (1998:899) 

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om efterbehandlingsåtgärd 

i ett förorenat område. Anmälan skall i förekommande fall lämnas in 

till och vara godkänd av Miljöförvaltningen innan arbetena påbörjas. 

 

Då massor borttransporteras gäller aktuella mottagningsanläggningars 

riktvärden. Dessa värden följer normalt Naturvårdsverkets (NV) 

riktvärden för förorenad mark, KM, känslig markanvändning och 

MKM, mindre känslig markanvändning samt FA (farligt avfall).  
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Lagkrav Som konsulter har vi informationsplikt till vår beställare om påträffade 

föroreningar m.m. Nya påträffade föroreningar har informerats om och 

behandlats i denna rapport. Därefter gäller upplysningsskyldighet 

enligt Miljöbalken; en fastighetsägare som har en känd förorening 

inom sin fastighet som kan orsaka skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön skall skyndsamt underrätta aktuell miljö-

/tillsynsmyndighet, i detta fall Miljö och Samhällsbyggnad, (MOS) i 

Eslövs kommun. 

 

 Observera även lagkraven på anmälan om masshantering enligt kap 12 

och rubriken ”Masshantering” ovan. 

 

13. Värdering och riskanalys 

Värdering Förhållandena, för såväl geoteknik/grundläggning och markradon som 

för markföroreningar, inom fastigheten bedöms relativt likvärdiga 

även om mäktigheten för mull och fyllning varierar en del. Härvid 

bedöms också marken som tillräckligt undersökt och tillräckligt 

definierad för planerad byggnation. 

 

Riskanalys Grundläggning. Utöver normal risk vid schaktning och andra 

markarbeten bedöms speciell risk för grundläggningsarbetet finnas i 

samband med eventuella djupschakter i synnerhet under 

grundvattenytan. Härtill finns en viss risk vid (åter)packning, speciellt 

i samband med sand/silt, organisk jord och grundvatten. Risk för 

översvämning, erosion eller släntstabilitet finns (i viss mån) vid 

djupschakter, under grundvattenytan.  

 

För arbetsberedningar skall beaktas; risk för att köras på/träffas av 

maskiner och material, risk för ras m.m. i djupa schakter samt risk för 

vibrationer, speciellt för intilliggande byggnader och anläggningar, 

p.g.a. packning. Riskerna gäller både personal och konstruktion/-

anläggning. 

 

Utöver ovanstående bedöms risken för annan omgivningspåverkan 

som liten men skall tas med i bedömningen, t.ex. m.a.p. buller. 

 

Markföroreningar.  

Inga förhöjda risker avseende föroreningar i mark bedöms finnas för 

undersökningsområdet, varken m.a.p. hälsa eller miljörisk och 

spridning, varken i nuläget eller vid bygg- och anläggningsarbeten. 

Endast en normalt dokumenterad och anmäld materialhantering 

bedöms som erforderlig. 

 

Inga akuta eller direkt risker, varken m.h.t. hälsa, miljö eller spridning, 

bedöms finnas.  

 

Normala skyddsåtgärder för arbetarskydd och spridning kan vidtagas, 

d.v.s. vanliga skyddskläder och vid behov dammbekämpning. 
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E123 

Eslöv, f-skola Skogsgläntan 

Geoteknisk och markmiljöundersökning 

 

 

 

BILAGA A 
JORDPROVTAGNING 
 

Jordproverna är tagna genom skruvprovtagning. 

 

 

Beteckningar:  Tj = tjälfarlighetsklass enligt AMA Anläggning, tabell CB/1 

 M = materialtyp enligt AMA Anläggning, tabell CB/1 

 F/ = fyllning, art och innehåll anges efter snedstrecket 

 S► = Kemisk miljöanalys på externt laboratorium, Eurofins, Lidköping 

Rn► = Radonanalys på laboratorium 

    

Borrhål Djup, m Jordart Tj M  Anm 

 

1      0 - 0,2 Mulljord ev. F/ 1 6B   

 0,2 - 1,0 sandig siltig Lermorän 4 5A   

 1,0 - 2,0 sandig siltig Lermorän 4 5A   

 

2      0 - 0,2 Mulljord 1 6B   

S► Rn► 0,2 - 1,0 sandig siltig Lermorän 4 5A   

 1,0 - 1,5 sandig siltig Lermorän 4 5A   

 1,5 - 2,0 grusig lerig Sand 2 3B   

 2,0 - 2,6 sandig siltig Lera 4 5A   

 2,6 - 3,0 siltig sandig Lermorän 4 5A   

 3,0 - 3,5 sandig grusig Lera/Lermorän 4 5A   

 3,5 - 4,0 sandig grusig Lera/Lermorän 4 5A  grå 

 4,0 - 5,0 lerig siltig Sandmorän 2 3B  grå 

 

S► 3 0 - 0,4 F/Mulljord 6B   

S► Rn► 0,4 - 0,9 F/Sand 1 2   

 0,9 - 1,0 sandig siltig Lermorän 4 5A   

 1,0 - 1,2 sandig siltig Lermorän 4 5A   

 1,2 - 1,5 grusig Sand 1 2   

 1,5 - 2,0 siltig Lera 4 5A   

 2,0 - 2,7 siltig grusig Sand 2 3B   

 2,7 - 3,0 siltig Sandmorän 2 3B   

 3,0 - 4,0 siltig Sandmorän 2 3B  grå 
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4      0 - 0,3 F/Mulljord 1 6B   

 0,3 - 1,0 sandig siltig Lermorän ev. F/ 4 5A   

 1,0 - 1,5 sandig siltig Lermorän 4 5A   

 

5      0 - 0,2 Mulljord 1 6B   

 0,2 - 1,0 sandig siltig Lermorän 4 5A   

 1,0 - 2,0 sandig siltig Lermorän 4 5A   

 2,0 - 3,0 siltig sandig Lermorän 4 5A  grå 

 3,0 - 4,0 sandig grusig Lermorän 4 5A  grå 

 

6      0 - 0,3 Mulljord 1 6B   

S► 0,3 - 1,0 sandig siltig Lermorän 4 5A   

 1,0 - 2,0 sandig siltig Lermorän 4 5A   

 

7      0 - 0,3 Mulljord 1 6B   

 0,3 - 1,0 sandig siltig Lermorän 4 5A   

 1,0 - 2,0 sandig siltig Lermorän 4 5A   

 

8      0 - 0,3 F/Mulljord 1 6B   

S► 0,3 - 1,0 F/något mullhaltig sandig siltig Lera 4 5B   

 1,0 - 2,0 F/något mullhaltig sandig siltig Lera 4 5B   

S► 2,0 - 3,0 org. sandig Lera/sandig lerig Gyttja 4 5B   

 3,0 - 4,0 siltig Lermorän 4 5A  grå 

 

9      0 - 0,3 Mulljord 1 6B   

S► 0,3 - 1,0 sandig siltig Lermorän 4 5A   

 1,0 - 2,0 sandig siltig Lermorän 4 5A   

 

S► 10 0 - 0,3 Mulljord ev. F/ 6B   

S► 0,3 - 1,0 sandig siltig Lermorän 4 5A   

 1,0 - 2,0 sandig siltig Lermorän, kalk, 4 5A   

    sandskikt     

 2,0 - 3,0 grusig siltig Sand, lerskikt 2 3B   

 3,0 - 3,5 lerig grusig Sand 2 3B  stört 

 

11      0 - 0,2 F/Mulljord 1 6B   

 0,2 - 1,0 sandig siltig Lermorän ev. F/ 4 5A   

 1,0 - 1,2 F/något mullhaltig Lermorän 4 5B   

 1,2 - 2,0 lerig grusig siltig Sand 2 3B   

 2,0 - 2,6 något grusig siltig lerig Sand 2 3B   

 2,6 - 3,0 siltig sandig Grus 2 3B   

 3,0 - 3,4 lerig siltig Sandmorän/siltig lerig 2 3B   

    Sandmorän     

 

12      0 - 0,1 F/Mulljord 1 6B   

S► 0,1 - 1,0 F/siltig sandig Lera 4 5A   

 1,0 - 1,5 siltig Lera, sandskikt ev. F/ 4 5A   

 1,5 - 2,2 siltig sandig Grus 2 3B   
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S► 13 0 - 0,4 F/Mulljord 1 6B   

S► 0,4 - 0,9 lerig grusig Sand ev. F/ 2 3B   

 0,9 - 1,0 siltig Lera 4 5A   

 1,0 - 2,0 sandig siltig Lermorän, siltig 4 5A   

    sandskikt     

 2,0 - 2,5 lerig grusig Sand 2 3B   

 

S► 14 0 - 0,3 F/Mulljord 1 6B   

S► 0,3 - 1,0 siltig Lermorän 4 5A   

 1,0 - 1,2 siltig Lermorän 4 5A   

 1,2 - 2,0 något grusig siltig Sand, lerskikt 2 3B   

 2,0 - 3,0 siltig grusig Sand, lerskikt 2 3B  stört 

 

15      0 - 0,3 F/Mulljord 1 6B   

S► 0,3 - 1,0 sandig siltig Lermorän 4 5A   

 1,0 - 1,6 sandig siltig Lermorän 4 5A   

 1,6 - 2,0 siltig Sand, lerskikt 2 3B   

 2,0 - 2,4 sandig siltig Lermorän 4 5A   

 2,4 - 3,0 siltig grusig Sand 2 3B   

 3,0 - 3,2 siltig grusig Sand 2 3B  stört 
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RADONANALYS - GJAB Besöksadress: Telefon: Plusgiro: 
Ideon Science Park, Beta 5 Scheelevägen 17 046-286 28 80 103 25 61-1 

223 70  LUND LUND Fax: Bankgiro: 
  046-286 28 81 5204-7297 

E-post: radonanalys@telia.com   Org. nr: 

www.radonanalys.se   55 65 48-9795 

2021-05-28        Sid 1(1) 

Rapport nr LE 21141   Till 

LL Geoteknik AB 

Att.: Lars Lind 

Råby 3014 

242 92 Hörby 

 

RESULTAT AV MARKRADONMÄTNING 

 MED SPÅRFILM I KANISTER 

 

Mätplats: Skogsgläntan fsk, Eslöv.(E123). 

Datum för ankomst och analys av filmer: 12/5-21 resp. 14/5-21. 

Jordart på mätplats: sasiLeMn(LE 10308), F/Sa(LE 10309). 

________________________________________________________________________ 

Detektor Mättid  Mätdjup Radonhalt  Anm.    

      nr      på djupet 1m 

 2021    (cm)    (kBq/m3)  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LE 10308 26/4-10/5     80      7,0 ± 1,4  Bh 2 

LE 10309       -“-      80    24,1 ± 3,2  Bh 3 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Ovanstående mätresultat gäller under förutsättning att mätinstruktionen följts. 

 

Anm.: Enligt Boverkets rekommendationer för klassning av mark ur radonsynpunkt utgör 

mark, där radonhalten understiger 10 kBq/m3, lågriskmark. Mark med halter mellan 10 

och 50 kBq/m3 är normalriskmark och mark med halter över 50 kBq/m3 är högriskmark. 

Vid bedömning av mätresultat måste hänsyn tas till bl.a. årstid, jordart och 

grundvattennivå.  

 

Mätvärdena tyder på radonhalter i medeltal inom normalriskintervallet. Halten kan vara 

högre vid annan årstid med lägre grundvattennivå eller efter dränering. Det behövs 

radonskyddat byggande vid nybyggnation.  

 

Med hälsning   

 

Gilbert Jönsson, docent 
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E123_Eslöv Skogsglänten fsk

MILJÖANALYSER JORD+SAMMANSTÄLLNING

SAMTLIGA  PROVER, FYLLNING, ORGANISKT OCH MINERALJORD 

Provpunkt Djup, m u my. Jordart

Arsenik As                

(mg/kg Ts)

Barium Ba                  

(mg/kg Ts)

Bly Pb          

(mg/kg Ts)

Kadmium Cd 

(mg/kg Ts)

Kobolt Co                   

(mg/kg Ts)

Koppar Cu                      

(mg/kg Ts)

Krom Cr                     

(mg/kg Ts)

Kvicksilver Hg                   

(mg/kg Ts)

Nickel Ni                      

(mg/kg Ts)

Vanadin V                

(mg/kg Ts)

Zink Zn        

(mg/kg Ts)

PAH-H                

(mg/kg Ts)

PAH-M               

(mg/kg Ts)

PAH-L                 

(mg/kg Ts)

2 0,2-1,0 sandig siltig Lermorän 6,7 76 12 0,1 9,1 16 26 0,023 22 28 51 0,055 0,0375 0,0225

3 0-0,4 F/Mulljord 2,4 41 9,9 0,1 3,7 5 9,3 0,014 6,7 13 37 0,055 0,0375 0,0225

3 0,4-1 F/Sand 0,95 14 3,6 0,1 1,7 1,5 5,1 0,0055 4,9 5,4 11 0,055 0,0375 0,0225

6 0,3-1 sandig siltig Lermorän 5 67 11 0,1 7,8 15 24 0,022 26 22 47 0,055 0,0375 0,0225

8 0,3-1 F/något mullhaltig sandig siltig Lera 5,1 73 47 0,23 9 33 22 0,029 25 30 87 0,56 0,5 0,0225

8 2,0-3,0 /något mullhaltig sandig siltig Lera 4,3 65 18 0,1 7,1 22 20 0,024 20 26 68 0,64 0,67 0,0225

9 0,3-1 sandig siltig Lermorän 7,7 62 15 0,1 7,3 13 21 0,027 20 24 52 0,055 0,0375 0,0225

10 0-0,3 Mulljord ev. F/ 5 70 19 0,24 7,9 10 19 0,024 14 25 57 0,055 0,0375 0,0225

10 0,3-1 sandig siltig Lermorän 6,8 72 14 0,1 7,5 14 26 0,028 23 27 59 0,055 0,0375 0,0225

12 0,2-1 F/siltig sandig Lera 4,1 54 11 0,1 10 16 15 0,03 18 22 45 0,055 0,0375 0,0225

13 0-0,4 F/Mulljord 3,5 58 15 0,1 5,1 8 14 0,027 9,6 22 57 0,055 0,0375 0,0225

13 0,4-1 lerig grusig Sand ev. F/ 4,8 36 10 0,1 4,8 7,2 14 0,016 12 19 29 0,055 0,0375 0,0225

14 0-0,3 F/Mulljord 5,2 55 17 0,1 5,7 10 15 0,025 11 20 56 0,055 0,0375 0,0225

14 0,3-1 siltig Lermorän 7,5 78 19 0,1 17 17 29 0,023 23 31 57 0,055 0,0375 0,0225

15 0,3-1 sandig siltig Lermorän 7,1 88 18 0,1 11 20 29 0,022 37 30 60 0,055 0,0375 0,0225

MRR enligt NV 10 - 20 0,2 - 40 40 0,1 35 - 120 0,5 2 0,6

KM enligt NV 10 200 50 0,8 15 80 80 0,25 40 100 250 1 3,5 3

MKM enligt NV 25 300 400 12 35 200 150 2,5 120 200 500 10 20 15

FA enligt Avfall Sverige 1000 50000 2500 1000 1000 2500 1000 50 1000 10000 2500 50 1000 1000

Antal 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14

Min 1 14 4 0,10 1,7 2 5 0,006 5 5 11 0,055 0,0375 0,0225

Median 5 65 15 0,10 7,5 14 20 0,02 20 24 56 0,06 0,04 0,0225

Medel 5,1 61 16 0,1 7,6 14 19 0,02 18 23 52 0,1 0,1 0,0225

Max 7,7 88 47 0,24 17 33 29 0,03 37 31 87 0,64 0,67 0,0225

Anm 1. Mörkgrön färg Markerar att halten understiger MRR, eller KM när MRR saknas. Klassning MRR-massor. * klassning från PAH el metaller, se bilaga 1B

Grön färg Markerar att halten understiger KM. Klassning KM-massor.

Gul färg Markerar halt i intervallet KM-MKM. Klassning MKM-massor.

Orange färg Markerar halt i intervallet MKM-FA. Klassning IFA-massor.

Röd färg Markerar halt >FA. Klassning FA-massor.

Anm 2. Vid rapporterade "mindre än"värden har halva det utsvarade värdet här angetts, i ljusblå färg.

Prover av PQAB april 2021
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E123_Eslöv Skögsglänten fsk_jordanalyser_sammanställning_olja_210708 Bilaga 1b 
1 (1)

E123_Eslöv Skogsglänten fsk

MILJÖANALYSER JORD+SAMMANSTÄLLNING

SAMTLIGA  PROVER, FYLLNING, ORGANISKT OCH MINERALJORD 

Jordprover-OLJA, av PQAB april 2021 (mg/kgTS).

Provpunkt nr Djup, m.u.my. Jordart Bensen Toluen Etylbensen Xylen

Alifater 

>C5-C8

Alifater 

>C8-C10

Alifater 

>C10-C12

Alifater 

>C12-C16

Alifater 

>C5-C16

Alifater 

>C16-C35

Aromater 

>C8-C10

Aromater 

>C10-C16

Aromater 

>C16-C35 Oljetyp ()

2 0,2-1,0 sandig siltig Lermorän < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

3 0-0,4 F/Mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

3 0,4-1 F/Sand < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

6 0,3-1 sandig siltig Lermorän < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

*8 0,3-1 F/något mullhaltig sandig siltig Lera < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

*8 2,0-3,0 /något mullhaltig sandig siltig Lera < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 ospec

9 0,3-1 sandig siltig Lermorän < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

*10 0-0,3 Mulljord ev. F/ < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

10 0,3-1 sandig siltig Lermorän < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

12 0,2-1 F/siltig sandig Lera < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

13 0-0,4 F/Mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

13 0,4-1 lerig grusig Sand ev. F/ < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

14 0-0,3 F/Mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

*14 0,3-1 siltig Lermorän < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

*15 0,3-1 sandig siltig Lermorän < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

min <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9 <10 <4,0 <0,90 < 0,50 -

max 0,000 <0,10 <0,10 <0,10 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <20 10 <4,0 <0,90 < 0,50 -

Antal 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 -

NV-KM 0,012 10 10 10 25 25 100 100 100 100 10 3 10 -

NV-MKM 0,04 40 50 50 150 120 500 500 500 1000 50 15 30 -

FA 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10000 - 10000 1000 1000 1000 -

* klassning från PAH el metaller, se bilaga 1A Anm 1. Mörkgrön färg Markerar att halten understiger MRR när normal detektionsgräns understigs (<-värden). Klassning MRR-massor.
Grön färg Markerar att halten understiger KM. Klassning KM-massor.
Gul färg Markerar halt i intervallet KM-MKM. Klassning MKM-massor.
Orange färg Markerar halt i intervallet MKM-FA. Klassning IFA-massor.
Röd färg Markerar halt >FA. Klassning FA-massor.

Anm 2. Färg och klassificering för asfalt enligt Bilaga 1A.
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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-21-SL-085204-01

EUSELI2-00878574
Í%SQbÂÂn-V(Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E123 Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-05050281Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,2

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-04

Utskriftsdatum: 2021-05-11

2021-05-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2

Provtagningsplats: Skogsgläntan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.1Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)Beräknad från analyserad 

halt

30%

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

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

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

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

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 b)Beräknad från analyserad 

halt

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

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

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

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

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

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

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

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

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

Denna 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 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<2.0Aldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dieldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Aldrin/ Dieldrin (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, gamma- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts1.5DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts5.4DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts8.9DDT (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dichloroaniline, 3,4- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Endosulfansulfate a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.5Endosulfan (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 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 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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(2010) 2933–2939 mod.

µg/kg Ts<2.0Endrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, delta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, gamma- (Lindane) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlor a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, cis- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, trans- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Hexachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline/Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

mg/kg Ts4.7Arsenik As b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts61Barium Ba b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts19Bly Pb b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.22Kadmium Cd b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.8Kobolt Co b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Koppar Cu b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts19Krom Cr b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.029Kvicksilver Hg b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts15Nickel Ni b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Vanadin V b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts55Zink Zn b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 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 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-21-SL-085205-01

EUSELI2-00878574
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E123 Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-05050285Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,3

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-04

Utskriftsdatum: 2021-05-11

2021-05-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 6

Provtagningsplats: Skogsgläntan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.2Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)Beräknad från analyserad 

halt

30%

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

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

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

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

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 b)Beräknad från analyserad 

halt

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

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

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

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

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

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

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

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

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

Denna 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 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<2.0Aldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dieldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Aldrin/ Dieldrin (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, gamma- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts1.1DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts4.4DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts9.4DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts16DDT (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dichloroaniline, 3,4- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Endosulfansulfate a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.5Endosulfan (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 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 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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(2010) 2933–2939 mod.

µg/kg Ts<2.0Endrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, delta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, gamma- (Lindane) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlor a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, cis- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, trans- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Hexachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline/Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

mg/kg Ts4.1Arsenik As b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts64Barium Ba b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts18Bly Pb b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.21Kadmium Cd b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.5Kobolt Co b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Koppar Cu b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts19Krom Cr b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.029Kvicksilver Hg b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts13Nickel Ni b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Vanadin V b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts48Zink Zn b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 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 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-085206-01

EUSELI2-00878574
Í%SQbÂÂn-X:Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E123 Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-05050289Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,3

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-04

Utskriftsdatum: 2021-05-11

2021-05-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 9

Provtagningsplats: Skogsgläntan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

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

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)Beräknad från analyserad 

halt

30%

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

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

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

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

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 b)Beräknad från analyserad 

halt

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

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

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

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

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

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

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

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

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

Denna 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 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<2.0Aldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dieldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Aldrin/ Dieldrin (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, gamma- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts2.3DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts4.8DDT (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dichloroaniline, 3,4- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Endosulfansulfate a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.5Endosulfan (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 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 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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(2010) 2933–2939 mod.

µg/kg Ts<2.0Endrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, delta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, gamma- (Lindane) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlor a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, cis- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, trans- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Hexachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline/Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

mg/kg Ts4.7Arsenik As b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts60Barium Ba b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Bly Pb b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.20Kadmium Cd b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.8Kobolt Co b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Koppar Cu b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts18Krom Cr b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.029Kvicksilver Hg b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts14Nickel Ni b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts23Vanadin V b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts56Zink Zn b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 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 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-21-SL-085207-01

EUSELI2-00878574
Í%SQbÂÂn-YCÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E123 Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-05050293Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,2

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-04

Utskriftsdatum: 2021-05-11

2021-05-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 12

Provtagningsplats: Skogsgläntan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.6Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)Beräknad från analyserad 

halt

30%

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

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

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

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

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 b)Beräknad från analyserad 

halt

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

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

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

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

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

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

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

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

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

Denna 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 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<2.0Aldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dieldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Aldrin/ Dieldrin (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, gamma- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts1.1DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts3.6DDT (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dichloroaniline, 3,4- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Endosulfansulfate a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.5Endosulfan (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 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 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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(2010) 2933–2939 mod.

µg/kg Ts<2.0Endrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, delta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, gamma- (Lindane) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlor a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, cis- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, trans- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Hexachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline/Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

mg/kg Ts4.3Arsenik As b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts75Barium Ba b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Bly Pb b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.1Kobolt Co b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.3Koppar Cu b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Krom Cr b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.027Kvicksilver Hg b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts11Nickel Ni b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts28Vanadin V b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts55Zink Zn b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 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 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-21-SL-085208-01

EUSELI2-00878574
Í%SQbÂÂn-ZLÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E123 Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-05050299Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,3

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-04

Utskriftsdatum: 2021-05-11

2021-05-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 15

Provtagningsplats: Skogsgläntan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.1Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)Beräknad från analyserad 

halt

30%

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

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

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

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

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 b)Beräknad från analyserad 

halt

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

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

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

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

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

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

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.040Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

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

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

Denna 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 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.041Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.037Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.12Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.13Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.12Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.18Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.30Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<2.0Aldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dieldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Aldrin/ Dieldrin (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, gamma- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts2.3DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts4.1DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts8.4DDT (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dichloroaniline, 3,4- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Endosulfansulfate a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.5Endosulfan (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 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 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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(2010) 2933–2939 mod.

µg/kg Ts<2.0Endrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, delta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, gamma- (Lindane) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlor a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, cis- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, trans- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Hexachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline/Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

mg/kg Ts3.7Arsenik As b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts58Barium Ba b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Bly Pb b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.6Kobolt Co b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Koppar Cu b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts18Krom Cr b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.029Kvicksilver Hg b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts12Nickel Ni b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Vanadin V b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts47Zink Zn b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 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 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-21-SL-082424-01

EUSELI2-00878574
Í%SQbÂÂmY0+Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E123 Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA
Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-05050282Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,2-1,0

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-04

Utskriftsdatum: 2021-05-07

2021-05-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2

Provtagningsplats: Skogsgläntan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

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)Beräknad från analyserad 

halt

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/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

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

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

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

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

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

Denna 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-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

halt

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

halt

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

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts6.7Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts76Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.1Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts26Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.023Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts22Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts28Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts51Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 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 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-21-SL-082332-01

EUSELI2-00878574
Í%SQbÂÂmWOdÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E123 Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA
Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-05050283Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,4

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-04

Utskriftsdatum: 2021-05-07

2021-05-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 3

Provtagningsplats: Skogsgläntan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

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)Beräknad från analyserad 

halt

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/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

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

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

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

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

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

Denna 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-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

halt

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

halt

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

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.4Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts41Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.9Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.7Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.0Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.3Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.014Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts6.7Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts37Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 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 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-21-SL-082337-01

EUSELI2-00878574
Í%SQbÂÂmW[iÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E123 Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA
Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-05050284Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,4-1

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-04

Utskriftsdatum: 2021-05-07

2021-05-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 3

Provtagningsplats: Skogsgläntan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

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)Beräknad från analyserad 

halt

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/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

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

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

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

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

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

Denna 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-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

halt

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

halt

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

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts14Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.6Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.7Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.5Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.1Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts4.9Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.4Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 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 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-21-SL-082744-01

EUSELI2-00878574
Í%SQbÂÂm^VtÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E123 Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA
Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-05050286Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,3-1

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-04

Utskriftsdatum: 2021-05-10

2021-05-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 6

Provtagningsplats: Skogsgläntan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

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)Beräknad från analyserad 

halt

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/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

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

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

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

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

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

Denna 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-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

halt

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

halt

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

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts5.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts67Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.8Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.022Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts26Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts47Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 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 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-21-SL-082335-01

EUSELI2-00878574
Í%SQbÂÂmWYWÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E123 Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA
Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-05050287Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,3-1

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-04

Utskriftsdatum: 2021-05-07

2021-05-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 8

Provtagningsplats: Skogsgläntan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

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

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

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)Beräknad från analyserad 

halt

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/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.079Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.072Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.16Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.092Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.068Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

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

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

Denna 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-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

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

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

mg/kg Ts0.089Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

mg/kg Ts0.20Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.18Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.075Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

halt

mg/kg Ts0.50Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.56Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.49Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.62Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.1Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts5.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts73Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts47Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.23Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.0Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts33Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.029Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts25Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts30Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts87Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 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 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-21-SL-082250-01

EUSELI2-00878574
Í%SQbÂÂmUEaÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E123 Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA
Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-05050288Provnummer: Djup (m)

Provtagare

2,0-3,0

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-04

Utskriftsdatum: 2021-05-07

2021-05-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 8

Provtagningsplats: Skogsgläntan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%70.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

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)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts10Alifater >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/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.10Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.096Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.18Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.099Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.069Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

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

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

Denna 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-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

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

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

mg/kg Ts0.14Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

mg/kg Ts0.27Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.23Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.077Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

halt

mg/kg Ts0.67Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.64Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.56Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.79Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.4Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts4.3Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts65Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts18Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.1Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.024Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts20Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts26Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts68Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 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 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E123 Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA
Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-05050290Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,3-1

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-04

Utskriftsdatum: 2021-05-07

2021-05-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 9

Provtagningsplats: Skogsgläntan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

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)Beräknad från analyserad 

halt

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/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

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

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

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

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

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

Denna 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-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

halt

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

halt

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

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts7.7Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts62Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.3Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts21Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.027Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts20Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts52Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 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 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-21-SL-082241-01

EUSELI2-00878574
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E123 Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA
Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-05050291Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,3

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-04

Utskriftsdatum: 2021-05-07

2021-05-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 10

Provtagningsplats: Skogsgläntan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

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)Beräknad från analyserad 

halt

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/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

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

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

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

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

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

Denna 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-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

halt

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

halt

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

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts5.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts70Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts19Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.24Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.9Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts19Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.024Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts14Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts25Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts57Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 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 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E123 Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA
Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-05050292Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,3-1

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-04

Utskriftsdatum: 2021-05-07

2021-05-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 10

Provtagningsplats: Skogsgläntan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

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

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

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)Beräknad från analyserad 

halt

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/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

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

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

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

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

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

Denna 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-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

halt

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

halt

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

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts6.8Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts72Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.5Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts26Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.028Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts23Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts27Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts59Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 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 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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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Í%SQbÂÂmXU;Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E123 Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA
Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-05050294Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,2-1

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-04

Utskriftsdatum: 2021-05-07

2021-05-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 12

Provtagningsplats: Skogsgläntan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

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)Beräknad från analyserad 

halt

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/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

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

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

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

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

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

Denna 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-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

halt

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

halt

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

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts4.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts54Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.030Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts18Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts45Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 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 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E123 Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA
Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-05050295Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,4

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-04

Utskriftsdatum: 2021-05-07

2021-05-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 13

Provtagningsplats: Skogsgläntan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

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)Beräknad från analyserad 

halt

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/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

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

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

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

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

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

Denna 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-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

halt

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

halt

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

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts3.5Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts58Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.1Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.0Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.027Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts9.6Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts57Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 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 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E123 Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA
Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-05050296Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,4-1

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-04

Utskriftsdatum: 2021-05-07

2021-05-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 13

Provtagningsplats: Skogsgläntan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

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)Beräknad från analyserad 

halt

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/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

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

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

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

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

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

Denna 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-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

halt

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

halt

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

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts4.8Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts36Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.8Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.2Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.016Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts19Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts29Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 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 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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-21-SL-082244-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E123 Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA
Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-05050297Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,3

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-04

Utskriftsdatum: 2021-05-07

2021-05-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 14

Provtagningsplats: Skogsgläntan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

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)Beräknad från analyserad 

halt

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/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

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

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

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

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

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

Denna 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-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

halt

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

halt

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

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts5.2Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts55Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.7Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.025Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts56Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 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 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E123 Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA
Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-05050298Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,3-1

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-04

Utskriftsdatum: 2021-05-07

2021-05-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 14

Provtagningsplats: Skogsgläntan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

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

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

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)Beräknad från analyserad 

halt

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/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

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

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

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

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

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

Denna 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-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

halt

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

halt

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

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts7.5Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts78Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts19Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts29Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.023Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts23Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts31Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts57Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 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 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E123 Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB

Benjamin Bjerg

Järngatan 33

234 35 LOMMA
Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-05050300Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,3-1

BB

Provet ankom:

JordMatris:

2021-05-04

Utskriftsdatum: 2021-05-07

2021-05-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 15

Provtagningsplats: Skogsgläntan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

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)Beräknad från analyserad 

halt

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/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

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

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

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

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

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

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

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

Denna 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-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

halt

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

halt

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

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts7.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts88Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts18Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts29Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.022Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts37Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts30Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts60Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 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.
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Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

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

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

insända provet.
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Figur 1. Flygbild över Allmänningen, Eslövs kommun. 
Stadens vattentorn ses i den norra delen av området. 

Inventering av fladdermöss inom Eslövs Allmänning,  

Eslövs kommun 

 
Sammanfattning 

 

Fladdermusfaunan inom Allmänningen har dokumenterats under två perioder, juli (yngelperioden) och 
augusti (parnings- och flyttningsperioden). Totalt noterades 4 fladdermusarter inom området, nordisk 
fladdermus, långörad fladdermus, dvärgfladdermus och gråskimlig fladdermus. Nordisk fladdermus var 
den klart dominerande arten under båda perioderna. Yngelplatsen var troligen förlagd utanför 
området. Den långörade fladdermusen noterades med färre individer men bedöms ha ynglat inom 
området. Dvärgfladdermusen representerades av 2 st. revirhävdande hannar med harem under 
parningsperioden, medan den gråskimliga fladdermusen var en tillfällig besökare. 

Vi förordar att man frångår principen om fri utveckling i skötseln av området. För att gynna den 
biologiska mångfalden, inklusive fladdermöss och fåglar, måste man börja gallra området och därmed 
öka solinstrålningen. Frihuggning av de gamla ekarna är en annan nödvändig skötselåtgärd. 

 

 

 

Bakgrund 

På uppdrag av Eslövs kommun (kontaktperson: Birgitta Karlsson) har vi inventerat 
fladdermöss inom Eslövs Allmänning, ett centralt beläget naturområde i Eslövs tätort (fig. 1). 

I uppdraget ingick att dokumen-
tera fladdermusfaunan, dels 
under yngelperioden i juli 
månad och dels under augusti 
då parning och flyttning pågår. 

Vegetationen i området utgörs 
av ädellövskog, dominerad av 
ek med inslag av ask och alm. 
Buskskiktet är delvis tämligen 
tätt, bestående av hassel, hag-
torn, slån och nypon. Väster om 
skogen utbreder sig öppna 
gräsytor med enstaka buskar. I 
norra delen av området ligger 
stadens vattentorn (fig. 1). 

 

Metodik 

Allmänningen inventerades den 
2 och 7 juli samt 18 och 19 
augusti, vid samtliga tillfällen 
under bra väderleksförhållan-
den.  
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Vid inventeringen av fladdermössen har vi använt oss av ultraljudsdetektorer, D 240X 
(Pettersson Elektronik AB), utrustade med ”time expansion”. Systemet med ”time expansion” 
innebär att den inkommande ljudsignalen spelas upp med reducerad hastighet, i det här fallet 
10 ggr. Inspelningarna kan analyseras i ljudprogram, i vårt fall BatSound (Pettersson 
Elektronik AB). Utnyttjandet av ”time expansion” ger också längre räckvidder än med det 
ordinarie heterodynsystemet.  

 

Resultat 

Totalt noterades 4 olika fladdermusarter, varav nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii) var 
den klart dominerande vid samtliga inventeringstillfällen (tab. 1). Störst antal observerades 
jaga kring vattentornet (fig. 2). Andra viktiga näringssöksområden var gläntan sydost 
vattentornet samt längs stigarna och skogens västra bryn (fig. 1). Närvaron av nordisk 
fladdermus inom Allmänningen under reproduktionstiden tyder på att det rör sig om en 
yngelkoloni. Eftersom arten föredrar att yngla i byggnader ligger troligen reproduktionsplat-
sen utanför Allmänningen. 

Den andra stationära arten inom området är långörad fladdermus (Plecotus auritus) (tab. 1). 
Dess dagtillhåll utgörs vanligen av håligheter i träd. Med hänsyn till att arten ofta bildar små 
yngelkolonier har den troligen reproducerat sig inom området. 

Dvärgfladdermusen (Pipistrellus pygmaeus) representerades av 2 st. hannar, som hade 
etablerat var sitt parningsrevir, den ene vid infarten till vattentornet, den andre i nordvästra 
delen av skogen.  

Den gråskimliga fladdermusen (Vespertilio murinus) var en tillfällig besökare i området. 
Arten jagar över stora områden. Den ynglar vanligen i byggnader i det öppna 
jordbrukslandskapet medan parningsområdet är förlagt till tätorterna. 

 

Tabell 1. Antalet noterade fladdermöss inom Eslövs Allmänning, Eslövs kommun under 2008. 

Datum Nordisk 
fladdermus 

Långörad 
fladdermus 

Dvärgfladder-
mus 

Gråskimlig 
fladdermus 

2.7 11-20 2-5 1 1 

10.7 11-20 2-5 2  

18.8 11-20 2-5 2-5 1 

19.8 11-20 2-5 2-5  

 

 

Åtgärder för att främja fladdermössen inom Allmänningen 

Totalt omfattar Allmänningen ca 7 ha, varav den södra hälften utgörs av ett naturreservat, 
bildat redan 1919. Den norra delen av området är parkmark, som har fått utvecklas fritt liksom 
reservatet. Enda skötselåtgärden har varit att hålla stigarna öppna. 

Skötselprincipen om fri utveckling av ett skogsområde var från början tänkt att tillämpas på 
skogar där de naturliga störningarna i form av stormar, bränder, skogsbete mm stod för 
”gallringen”. I Sverige kom tyvärr ”fri utveckling” att tillämpas på alla typer av skogar, 
inklusive kulturskogar utan några påtagliga störningar. Eftersom Naturvårdsverket 
rekommenderade skötselmodellen fick den stor spridning med början under 1980-talet.  
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I frånvaro av en störningsregim leder ”fri utveckling” till en igenväxning av en skog. 
Igenväxningen leder i sin tur till minskad solinstrålning med påföljd att den biologiska 
mångfalden minskar. Ett bra exempel är Dalby Söderskog där antalet kärlväxter minskat med 
mer än hälften. Människans påverkan på landskapet genom årtusenden har gynnat 
öppenmarksarter medan arter knutna till den tätare skogen har missgynnats. Av detta kan vi 
dra en viktig slutsats. Merparten av våra växt- och djurarter som finns idag är knutna och 
anpassade till de öppna och halvöppna markerna. 

”Fri utveckling” bygger också på en myt att vegetation som inte är påverkad av människan 
har ett högre naturvärde. Även om man inte kunde återskapa urskogar skulle man ändå kunna 
skapa skogar som liknade dessa.  

För att gynna insektsfaunan och därmed också fågel- och fladdermusfaunan inom 
Allmänningen måste man börja gallra, både i busk- och trädskiktet. Gallringen bör utföras så 
att man skapar variation i tätheten av vegetationen, öppningar resp. tätare buskage. Däremot 
får inga gallringar göras i brynet längs skogens västra begränsning, eftersom en ökad 
vindexponering påverkar mikroklimatet negativt i skogen. Många av de gamla ekarna är 
också i starkt behov av att frihuggas. Eken är det trädslag som lättast skadas av tätt 
intillväxande träd, s.k. ”piskare”. Genom att frihugga ekarna förlänger man också livet på 
dessa. 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 2. Jaktområde för nordisk fladdermus 
(Eptesicus nilssonii) inom Allmänningen, 
Eslövs kommun. 
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Skuggstudie 

Ny förskola vid Eslövs allmänning 
Syftet med skuggstudien är att visa vilken skuggpåverkan som den nya planerade 

byggnaden har på skogsbrynet. 

Figur 1. Vy från söder över befintlig förskola med skogsbrynet i bakgrunden. 

I skuggstudien har den nya förskolan placerats så nära skogsbrynet som är möjligt 

utifrån detaljplanens planbestämmelse för placering ”Huvudbyggnad ska placeras 

minst 5,0 meter från användningsgräns för skola”. Skuggstudien utgår således från 

en placering av förskolan så nära naturreservatet som är möjligt enligt 

detaljplanens bestämmelser. Den faktiska skuggpåverkan som uppstår på 

skogsbrynet beror på byggnadens slutliga placering. 

Efterföljande bilder redovisar skuggbildning från befintlig förskolebyggnad 

respektive för föreslagen förskolebyggnad. Blå linje i bilderna motsvarar 

skogsbrynets ungefärliga avgränsning i markplan. 

Skuggstudien redovisar skuggpåverkan för fyra dagar på året, vid fyra tidpunkter 

vardera - klockan 09.00, 12.00, 15.00 och 18.00. 

Dagarna som visas är: 

- vårdagjämning 20 mars 

- sommarsolstånd 21 juni 

- höstdagjämning 22 september 

- vintersolstånd 21 dec 

Utifrån att skuggbildningen har studerats i 3D-modellen, där efterföljande bilder är 

tagna ifrån, kan det konstateras följande: 

 Skogsbrynet är helt solbelyst fram till klockan 15 under perioden 20 mars till 

och med 18 september. 

 Skogsbrynet är helt solbelyst fram till klockan 18 under perioden 13 maj till 

och med 1 augusti.  
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Vårdagjämning 20 mars 

Kl. 09.00 

Befintlig byggnad    

 

 

Planerad byggnad 
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Kl. 12.00 

Befintlig byggnad    

 

 

Planerad byggnad 
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Kl. 15.00 

Befintlig byggnad    

 

 

Planerad byggnad 
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Kl. 18.00 

0Befintlig byggnad    

 

 

Planerad byggnad 

  

218 ( 397 )



 2021-11-09 

6 

 

Sommarsolstånd 21 juni 

Kl. 09.00 

Befintlig byggnad    

 

 

Planerad byggnad 
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Kl. 12.00 

Befintlig byggnad    

 

 

Planerad byggnad 
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Kl. 15.00 

Befintlig byggnad    

 

 

Planerad byggnad 
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Kl. 18.00 

Befintlig byggnad    

 

 

Planerad byggnad 
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Höstdagjämning 22 september 

Kl. 09.00 

Befintlig byggnad    

 

 

Planerad byggnad 
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Kl. 12.00 

Befintlig byggnad    

 

 

Planerad byggnad 
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Kl. 15.00 

Befintlig byggnad  

 

 

Planerad byggnad 
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Kl. 18.00 

Befintlig byggnad    

 

 

Planerad byggnad 
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Vintersolstånd 21 december 

Kl. 09.00 

Befintlig byggnad    

 

 

Planerad byggnad 
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Kl. 12.00 

Befintlig byggnad    

 

 

Planerad byggnad 
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Kl. 15.00 

Befintlig byggnad    

 

 

Planerad byggnad 
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Kl. 18.00 

Befintlig byggnad    

 

 

Planerad byggnad 
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Medverkande 
Miljö och Samhällsbyggnad har tagit fram 3D-modellen och 

Kommunledningskontoret har sammanställt skuggstudien.  
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Bedömning av en detaljplans påverkan på 
naturvärden på fastigheten Eslöv 53:4 

Bakgrund 
Eslövs kommun håller på att utforma en detaljplan för del av fastigheten Eslöv 53:4, förskolan 

Skogsgläntan, med avsikt att bygga en ny, permanent förskola på platsen. 

Kommunen har uppdragit åt Ekologigruppen AB att bedöma den föreslagna detaljplanens 

påverkan på fladdermöss och övriga naturvärden som kan förekomma inom eller intill 

detaljplaneområdet, med fokus på det skogsbryn som ligger i nordost och är en del av 

naturreservatet Allmänningen (figur 1). 

 

Figur 1. Flygfoto över skogsbrynet som angränsar till detaljplaneområdet (fotot taget av Eslövs kommun). 

Metod 
Bedömningen har utförts av Emil Åsegård, naturvårdsbiolog på Ekologigruppen AB. Emil har 

mångårig erfarenhet av naturvärdesbedömningar i många olika naturmiljöer där perspektiv för all 

biologisk mångfald beaktas. 

Bedömningen utgår från de underlag som har tillhandahållits från kommunen (Tabell 1), 

genomsökning efter information i tillgängliga databaser om naturvärden, vetenskaplig litteratur och 

egen kunskap och beprövad erfarenhet. 

Inget fältbesök har utförts i samband med bedömningen, men Emil har besökt området tidigare 

och har en viss bild av platsens utseende. 

Tabell 1. Underlag som använts i bedömningen 

Titel Utgivare datum  

Skuggstudie – Utkast Eslövs kommun 2021-11-04  

Plankarta – Granskningshandling Eslövs kommun 2021-06-08  

Inventering av fladdermöss inom 
Eslövs Allmänning, Eslövs kommun 

Naturvårdskonsult 
Gerell 

2008-08-22  

Artportalen (sökområde 
Allmänningen med omnejd, period 
1990-2021) 

Artdatabanken 2021-11-08  

Skötselplan för naturreservatet 
Eslövs allmänning 

Eslöv kommun 2010  
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Beskrivning av kända arter och biotoper 
Fladdermöss 

Fladdermöss har en särskild ställning inom naturvården eftersom de har en strikt fridlysning och är 

känsliga för störningar och med många rödlistade arter. Från kommunens fladdermusinventering av 

Gerell 2008 framgår att fyra arter är kända från Allmänningen: nordisk fladdermus, dvärgpipistrell, 

brunlångöra och gråskimlig fladdermus (några av arterna har bytt svenskt namn sedan 

inventeringstillfället). På artportalen har konsulten istället för brunlångöra registrerat 

vattenfladdermus, men detta är troligtvis bara en felskrivning. Vattenfladdermusen är dock också 

känd från Trollsjön. I tabell 2 beskrivs dessa arters status, biotopval och ljuskänslighet (de Jong 

m.fl. 2020, Voigt m.fl. 2018). 

Tabell 2. Fladdermusarternas status och biotopval. 

 Rödlistningsstatus Biotopval Känd 
förekomst 

Aktivitet Ljuskänslighet 

Nordisk 
fladdermus 

Nära hotad Skog Gläntor i 
Allmänningen 

Födosöksområde Låg 

Dvärgpipistrell Livskraftig Skog, gläntor Gläntor i 
Allmänningen 

Parningsrevir Låg 

Brunlångöra Nära hotad Skog, 
gläntor, 
öppna fält 

Gläntor i 
Allmänningen 

Parningsrevir Hög 

Gråskimlig 
fladdermus 

Livskraftig Öppna fält Brynmiljö vid 
förskolan 

Tillfälligt besök Låg 

 

Det är inte osannolikt att flera av ovanstående fladdermusarter tillfälligt utnyttjar brynmiljön i södra 

delen av Allmänningen som födosöksområde, men brynmiljön vid förskolan är sannolikt av 

begränsad/låg betydelse för samtliga arter. Brunlångöra är ljuskänslig och undviker även svagt 

upplysta områden, Gråskimlig fladdermus är endast känd som tillfällig besökare och 

nordfladdermus och dvärgpipistrell föredrar att födosöka i mer skogspräglad natur. Detsamma 

gäller för de två ytterligare arter som är funna i Trollsjöparken; vattenfladdermus och större 

brunfladdermus, som primärt födosöker över vatten respektive på hög höjd, 20-100 meter upp, 

men kan tänkas utnyttja brynet tillfälligt. 

Barbastell är en rödlistad fladdermusart som har nämnts i diskussioner om möjliga nykoloniseringar 

sedan inventeringen 2008 (Sofia Svensson muntligen). Barbastell lever i parkliknande halvöppna 

trädmiljöer där den övernattar i träd som har håligheter eller flagnande bark, eller i övergivna 

byggnader (Ahlén 2015). Mycket buskrika miljöer, inte minst där lövtunnlar bildas, är sannolikt 

viktiga vid jakt under lågtryck, men arten kan också jaga ovan trädkronorna. Jaktområdet ligger ofta 

intill yngelkolonin, men kan också uppgå till flera kilometer därifrån. Barbastellen äter nästan enbart 

nattfjärilar till skillnad från många andra fladdermusarter som också kan jaga tvåvingar och 

skalbaggar. I Eslövs kommun är barbastell känd från tre lokaler; Stockamöllan, Billinge och 

Trollenäs slott. Miljöerna stämmer väl överens med typmiljön för barbastell, med heterogent, 

halvöppet landskap med många äldre träd, ödebyggnader och större mörklagda områden. 

Argumentet till varför barbastell skulle kunna tänkas kolonisera området är oklart, men kan bero på 

det faktum att barbastellens population verkar öka i landet just nu, möjligtvis på grund av ett 

varmare klimat eller ökad hänsyn i skogsbruket. Närheten till Trollsjöparken gör att jaktområdet 

antagligen är tillräckligt stort. 

Argumenten för att Barbastell inte skulle kunna tänkas kolonisera området är desto fler. 

Nattfjärilsfaunan är i regel starkt reducerad i upplysta miljöer på grund av att arternas orientering 

skadas av belysningen (t.ex. Knop m.fl. 2017, Owens m.fl. 2020). Även barbastell och de flesta 

fladdermöss undviker upplysta miljöer, även om nordisk fladdermus och dvärgpipistrell verkar 

hantera det relativt väl i födosökssammanhang (Voigt m.fl. 2018). Även om varken allmänningen 

eller grönytan vid Skogsgläntans förskola är upplysta så omges de av belysning vilket starkt 

reducerar fladdermössens födoområde. Allmänningen är generellt för tät och sluten för att passa 

barbastell även om enstaka gläntor finns, och grönytan runt Skogsgläntans förskola är för öppen. 
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Boplatser i form av ihåliga träd eller torrakor med lös bark är få eller obefintliga i Allmänningen, 

men kan finnas något enstaka i Trollsjöparken (T.ex. Åsegård 2016). Sammantaget bedöms det som 

mycket osannolikt att barbastell skulle utnyttja det detaljplanelagda området eller intilliggande bryn 

som livsmiljö. Man kan också vända på perspektivet och konstatera att om barbastell kunde leva i 

en så pass vanlig miljö som den runt skogsgläntans förskola så skulle den också vara en mycket 

vanlig art. 

Bryn som ekosystem 

Skogsbryn är ofta omnämnda i naturvårdssammanhang som artrika miljöer, viktiga framför allt för 

många olika organismer av fåglar, insekter och kärlväxter (t.ex. Riksantikvarieämbetet 2018, Duelli 

m.fl. 2002, Lorenco m.fl. 2019). Ett annat namn på bryn är ”ekoton” som betyder övergångszon 

mellan två naturtyper, här lövskog och gräsmark. Många arter som lever i både gräsmarker och skog 

utnyttjar bryn i delar av sina liv, medan många andra arter enbart lever i brynen. I skog finns det till 

exempel många insektsarter, bland annat bland skalbaggar och tvåvingar som lever i olika typer av 

död ved som larver, men som fullvuxna utnyttjar blommande buskar som födokälla för pollen och 

nektar. I öppen gräsmark finns det många pollinatörer och värmegynnade arter som utnyttjar 

brynens ofta rikliga blomning och varma, vindskyddade lägen för sin larvutveckling.  

Brynens form, artsammansättning och läge påverkar starkt hur artrika de är. Till formen är det 

fördelaktigt om brynen är variationsrika och djupa, gärna 20-40 meter, med en trappliknande form i 

profil (med höga örter, buskar och träd bakom varandra). Ju fler inhemska arter av buskar och 

småträd som ingår desto fler följearter kan också leva i brynet (Sundberg m.fl. 2019). 

Bryn utvecklas bäst i soliga lägen (Riksantikvarieämbetet 2018). I norrlägen blir brynen glesa och 

svagblommande och av mindre betydelse för de många insekter som är värmegynnade. Brynen 

bidrar också till en vindskyddad och fuktig miljö inne i skogen, vilket gynnar många lundarter. Bryn 

är alltså av betydelse såväl för brynlevande arter som för artrikedomen i de intilliggande miljöerna. 

Brynmiljön i Allmänningen intill förskolan Skogsgläntan verkar främst bestå av ett bestånd med 

slån som inte heller är så djupt, utan nästan överskuggat av vida ekkronor som sväller ut över 

buskarna. Tillsammans med de många buskagen längs allmänningen och runt Tåbelunds 

vårdcentral gör de grönområdet söder om Allmänningen till en ganska brynrik miljö, där dock 

brynet vid Skogsgläntan verkar vara det minst välutvecklade och minst betydelsefulla.  

Om brynlevande arter 

Det finns få eller inga specifikt brynkrävande arter registrerade i artportalen från skogsbrynet intill 

förskolan, men sannolikt kan det ändå hysa många vanliga arter som också är påträffade inne i 

Allmänningen. Bland fågelarter är brynmiljöer särskilt attraktiva på grund av att de ger skydd från 

predation och samtidigt riklig tillgång till insekter och bär. Gulsparv (rödlistad som nära hotad), 

gråsparv, näktergal, gärdsmyg och ärtsångare (nära hotad) är arter som noterats i Allmänningen och 

som primärt utnyttjar bryn. Området intill förskolan är antagligen mindre attraktiv häckningsplats 

eftersom mänsklig närvaro riskerar att störa fåglarnas häckning. 

I Allmänningen och dess närhet är ett antal naturvårdsarter (Hallingbäck 2013, se faktaruta) kända 

sedan 1990. Inga av dessa, förutom redan nämnda fåglar är däremot knutna till brynmiljöer. Det 

beror antagligen delvis på att brynen inte är noggrant inventerade men framförallt på att bryn är 

ganska vanliga biotoper i landskapet, och därför är arter knutna till bryn inte så hårt trängda. Bryn- 

och buskmiljöer kan utvecklas under loppet av några decennier vid fri utveckling av öppna marker. 
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Sammanfattningsvis bedömer jag att brynmiljön intill Skogsgläntans förskola inte är en viktig 

biotop för några sällsynta eller hotade arter och att artrikedomen av brynlevande arter sannolikt är 

högre i andra delar av buskagen runt Tåbelund och Allmänningen. Brynet påverkar dock 

skogsmiljön positivt genom att skydda från vind och uttorkning. 

 

Påverkan på brynmiljö och fladdermöss av den nya 
detaljplanen 
Som jag framfört ovan så är det biologiska värdet hos brynmiljön intill Skogsgläntans förskola 

sannolikt mycket begränsat, inte minst genom att det är ett mycket litet område. Naturvärden kan 

dock utvecklas över tid eller bestå som mindre delar av ett större områdes värden, och man vill 

förstås aldrig påverka naturvärden negativt även om de är små. 

Av utkastet till detaljplan och den skuggutredning som ingått som underlag till den här 

bedömningen så framgår att en ny förskola inte skulle byggas närmare brynet än befintliga 

huskroppar. De skulle inte skugga brynmiljön under de delar av året som brynet blommar och inte 

nämnvärt under hela växtsäsongen. Under vinterhalvåret blir skuggningen större, men då är också 

de flesta organismer i vintervila. 

Detaljplanen har tagit höjd för att brynet, för att inte kvävas under trädkronorna, ska ha plats att 

utvecklas 5-10 meter, vilket är tillräckligt för att mer än bibehålla befintlig brynstruktur. 

Förutsättningarna för häckning av småfåglar i brynet är idag sannolikt begränsade på grund av 

störning från barn och personal på förskolan. Detaljplanens förläggning av förskolans uteområde 

till söder om huskroppen gör att brynet sannolikt blir mindre utsatt för störning än i dagens 

situation. Hur stor del av brynet som kommer kunna vara funktionell som häckplats för fåglar 

beror sedan på vart barnen styrs i sin lek när de besöker Allmänningen. En vanlig rutin på förskolor 

verkar vara att man har en plats som man oftast vistas på, och i övrigt gör promenader och utflykter 

till andra delar. Det är endast på platser med frekventa och långvariga besök som fågelhäckning 

störs. Övrig fauna störs ganska lite och floran påverkas sannolikt mest lokalt av ett ökat slitage 

(men allmänningen saknar skyddsvärd flora). 

Störning på eventuella nattlevande organismer, där nattfjärilar är en artrik grupp, beror helt på vilka 

val man gör av belysning av området. Det är då belysningen från skymning till gryning under 

sommarhalvåret som är kritisk. Eftersom området redan idag sannolikt är av begränsad/låg 

betydelse för fladdermöss så blir effekterna små oavsett om detaljplanen genomförs eller ej. I 

planbeskrivningen nämns att belysning ska anpassas för att minimera ljusföroreningar, men denna 

anpassning är inte angiven i detaljplanen så det är oklart hur denna ambition ska kunna säkerställas. 

 

Några viktiga förutsättningar för att brynets naturvärden ska bestå eller utvecklas är: 

 Att brynet kan få växa ut från skuggan av trädkronorna. 

 Att nattbelysning undviks från skymning till gryning under sommarhalvåret på delar som 

vetter mot Allmänningen (gärna på så stora delar av detaljplaneområdet och övrig grönyta 

som möjligt) 

Mer om naturvårdsarter 

Naturvårdsarter är utpekade av myndigheter i olika inventeringar och sammanhang. De sammanfattas av 
Artdatabanken SLU i rapporten ”Naturvårdsarter” (Hallingbäck 2013). Exempel på naturvårdsarter är rödlistade 
arter, skogsstyrelsens signalarter, Jordbruksverkets ängs- och betesmarksarter och fridlysta arter. 
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 Att störning från förskolebarn begränsas genom att styra utgången från förskolan till 

allmänningen till en specifik plats, vilket enkelt görs genom val av grindens placering. 

 Att inga exotiska växter används för att komplettera brynets växtsammansättning. 

 

Slutsatser 
 Skogsbrynet är av låg/begränsad betydelse för biologisk mångfald genom att det är litet, 

svagt utvecklat, och är en ganska vanlig biotop i naturen generellt. 

 Det är inte alls osannolikt att olika fladdermöss utnyttjar brynet tillfälligt och sporadiskt 

eftersom flera arter är rörliga och varierar sig och testar olika födoplatser. De arter som kan 

vara aktuella är antagligen de sex arter som är funna inom Allmänningen och 

Trollsjöparken vid inventeringen 2008. Märk väl att sådana tillfälliga besök kan göras på 

nära nog alla naturmiljöer med träd och buskar som inte är upplysta, och är alltså inte en 

indikator på att området är av större betydelse för arterna. 

 Detaljplanens hänsyn, med avstånd mot brynet och låg beskuggning under 

sommarhalvåret, är väl avvägda och möjliggör för bevarade naturvärden och funktionalitet 

för brynet som livsmiljö. 

 Andra åtgärder som inte regleras i detaljplanen är viktigare för bevarandet av biologisk 

mångfald i området. Några av de viktigaste är att  

o Prioritera inhemska trädslag och buskar i växtval, eftersom dessa är livsmiljö för 

många insekter som utgör basföda för bland annat fåglar och fladdermöss 

(exotiska växter har i regel mycket få följearter). 

o Tillåta träd och buskar att växa sig stora, inklusive slånbuskarna i det aktuella 

brynet. 

o Behålla så stora ytor som möjligt mörklagda kvälls- och nattetid under 

sommarhalvåret. 

o Begränsa antalet klippningar av långgräsytor till ett minimum för att möjliggöra för 

insektslarver att fullborda sina larvperioder (ännu bättre att omföra till ängsslåtter). 

o Bibehåll den gröna länken mellan Trollsjöparken och Allmänningen/grönytan 

intill. 

o Bevara död ved i olika former inom Allmänningens naturreservat (i enlighet med 

skötselplan). 
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§ 244    KS.2019.0562 

Antagande av detaljplan för del av Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan i 
Eslöv, Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Serviceförvaltningen, hädanefter kallad sökande, skickade in en begäran om 
planbesked för del av fastigheten Eslöv 53:4 den 12 november 2019. Sökande önskar 
att uppföra en ny förskola med plats för 8 avdelningar (140 barn). Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade om att ge sökande positivt planbesked den 3 december 2019. 

Detaljplanen har varit på samråd 25 september – 25 oktober 2020 och på granskning 
5 juli – 1 september 2021. Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Antagande av detaljplan för del av fastigheten Eslöv 53:4, 

förskolan Skogsgläntan, i Eslöv, Eslövs kommun 
 Planbeskrivning för detaljplan för del av Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan, i 

Eslöv, Eslövs kommun 
 Plankarta för detaljplan för del av Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan, i Eslöv, 

Eslövs kommun 
 Borttagen på grund av personuppgifter. 
 Bilaga 1, Trafikbullerutredning, 2020-04-06 
 Bilaga 2, Trafikbullerutredning, 2020-12-14 
 Bilaga 3, Geo- och markmiljöundersökning, 2020-07-03 
 Bilaga 4, Geo- och markmiljöundersökning 2021-07-08 
 Bilaga 5, Inventering av fladdermöss Eslövs Allmänning, 2008-08-22 
 Bilaga 6, Skuggstudie, 2021-11-09 
 Bilaga 7, Bedömning av påverkan på naturvärden, 2021-11-10 
 

Beredning 
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att uppföra ny förskola samt 
reglera allmän platsmark på del av fastigheten Eslöv 53:4. Syftet med detaljplanen är 
vidare att bevara områdets gröna karaktär genom att skydda träd, begränsa 
bebyggelsens utbredning och säkerställa markens genomsläpplighet. Syftet är 
slutligen att reglera utformningen av förskolan så att den passar på platsen med 
angränsande park, natur och villabebyggelse. 

Eslövs översiktsplan 2035, antagen av kommunfullmäktige den 28 maj 2018, anger 
markanvändning stadsbygd och grönområde för planområdet. Planförslaget 
överensstämmer till stor del med markanvändningen i översiktsplanen, men del av 

1 ( 2 )238 ( 397 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-11-30 

 

Kommunstyrelsen  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

det utpekade grönområdet planläggs för skola. Detaljplanen handläggs därför med ett 
utökat förfarande. 

Kommunledningskontoret ställer sig positiva till att pröva lämpligheten för 
skoländamål enligt planförslaget inom del av fastigheten Eslöv 53:4. 

Under granskningen lämnade flera boende i närområdet yttranden på detaljplanen. 
Yttrandena berörde framförallt trafikfrågor kopplat till den nya parkeringen, 
Nämndemansvägen och Hundramannavägen. Placeringen av förskolan ur ett 
strategiskt perspektiv var en av de andra frågorna som lyftes i yttrandena. 

Efter granskningsskedet har tre dokument tagits fram för detaljplanen. Det är en geo- 
och markmiljöundersökning, en skuggstudie samt en bedömning av påverkan på 
naturvärden. 

Yrkanden 
Fredrik Ottesen (SD) yrkar att ärendet återremitteras för framtagande av förslag på 
förskolelokaler med högst 100 platser, en ny bullerutredning behöver göras samt en 
risk- och konsekvensanalys på en förskola där man har verksamhet i flera plan. 

David Westlund (S), Catharina Malmborg (M) och Sven-Olov Wallin (L) yrkar bifall 
till förvaltningens förslag till beslut.   

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att ärendet ska 
avgöras på sammanträdet. 

Ordförande ställer sedan proposition på David Westlunds (S) m fl yrkande och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås anta Detaljplan för del av fastigheten Eslöv 53:4, 
förskolan Skogsgläntan, i Eslöv, Eslövs kommun. 

Ej deltagande i beslut 
Centerpartiet deltar inte i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
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§ 245    KS.2021.0420 

Revidering av prissättning samt arrendeavgift på tomtmark för 
industriändamål i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Kommunen har ett exploateringsprojekt på industriområdet Gustavslund, Eslöv. 
Försäljning av industritomter har pågått sedan 2010. Tomtpriserna beslutades av 
kommunfullmäktige den 26 april 2010, § 27. Kommunledningskontoret har fått i 
uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att inkomma med reviderad prissättning 
på tomter för industrimark samt arrendeavgifter, vid sammanträde den 25 maj 2021 § 
69. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Revidering av prissättning samt arrendeavgift på tomtmark för 

industriändamål i Eslövs kommun 
 Borttagen på grund av personuppgifter. 
 

Beredning 
Priset på marken på Gustavslund består idag av en fast del på 40 000 kronor samt en 
rörlig del på 150 till 230 kronor per kvadratmeter, beroende av fastigheternas läge 
inom området. Prissättningen antogs av kommunfullmäktige den 26 april 2010, § 27. 
Kommunledningskontoret har låtit göra en oberoende värdering av kvartersmarken 
inom Gustavslund samt en bedömning av en marknadsmässig nivå på 
arrendeavgiften för att säkerställa att prissättning och avgifter hålls marknadsmässiga 
och aktuella. Värdeutlåtandet har lagts till grund för förslag till ny prissättning av 
marken samt ny arrendeavgift. 

Kommunledningskontoret föreslår att upplägget på prissättningen med en fast del 
och en rörlig del behålls. Den fasta delen avser att täcka förrättningskostnader och 
administration i samband med försäljning av marken. Förrättningskostnaderna har 
ökat sedan 2010 men då det inte är alla försäljningar som kommer att kräva ny 
lantmäteriförrättning bedömer Kommunledningskontoret att det är rimligt att inte 
höja den fasta delen av priset. 

Kommunfullmäktige beslutade 2010 även om pris på övrig industrimark som 
kommunen har till salu. Priset på övrig industrimark består av en fast avgift på 
40 000 kronor samt en rörlig del på 130 kronor per kvadratmeter. Även priset på 
övrig industrimark som kommunen säljer bör anpassas efter den ökning i priser som 
skett sedan 2010. Utifrån en uppräkning och avrundning av priset utifrån den 
genomsnittliga prishöjningen av kvadratmeterpriserna på tomterna inom Gustavslund 
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föreslår Kommunledningskontoret att det löpande kvadratmeterpriset på övrig 
industrimark höjs till 200 kronor. 

Kommunledningskontoret föreslår att ändra den rörliga delen av priset för 
kommunens industrimark på följande sätt: 

  Dagens pris Föreslaget nytt pris 

Kvarteret Bildskärmen 230 350 

Kvarteret Telefonen 180 350 

Kvarteret Skrivbordet 210 300 

Kvarteret Skrivaren 180 250 

Kvarteret Styrdonet, Faxen, Kopiatorn 
och Datorn 150 250 

Övrig industrimark i kommunen 130 200 

Priset i tabellen ovan är angett i kronor per kvadratmeter. 

Före försäljning av industrimark upprättas ett arrendeavtal mellan kommunen och 
köparen. Under arrendetiden utför arrendatorn bland annat erforderliga 
markundersökningar, söker bygglov, utför markarbeten samt grundläggning. Under 
arrendetiden tas en arrendeavgift ut. I nuläget är arrendeavgiften för ett år 
kommunens internränta vid tidpunkten för tecknande av arrendeavtalet multiplicerad 
med beräknad köpeskilling. Kommunens internränta för 2021 är 1,25 %. 
Arrendeavgiften baseras på värdet av den arrenderade marken och har setts över av 
oberoende värderare för att anpassas till en marknadsmässig nivå. Enligt värderingen 
bör arrendeavgiften vara 3 % av markvärdet i de arrendeavtal som föregår 
köpeavtalet. Kommunledningskontoret föreslår att arrendeavgiften höjs till 3 % av 
den beräknade köpeskillingen.   

För redan ingångna arrendeavtal med syfte att arrendatorn ska köpa marken gäller de 
priser som angetts vid ingånget avtal. Nya priser gäller nya arrendeavtal ingångna 
efter 1 januari 2022. 

Yrkanden 
Tony Hansson (S), Catharina Malmborg (M) och Sven-Olov Wallin (L) yrkar bifall 
till förvaltningens förslag till beslut. 
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Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås fastställa följande prissättning och arrendeavgift på 
industrimark att gälla vid tecknande av nya arrendeavtal och därpå följande 
köpeavtal från och med den 1 januari 2022: 

 Kvarteret Bildskärmen och Telefonen            fast del 40 000 kr samt 350 
kr/m2 

 Kvarteret Skrivbordet                                  fast del 40 000 kr samt 300 kr/m2  
 Övriga kvarter inom Gustavslund                  fast del 40 000 kr samt 250 

kr/m2  
 Övrig industrimark inom kommunen              fast del 40 000 kr samt 200 

kr/m2 

  
 Arrendeavgift                                              3 % av beräknad köpeskilling 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
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Förslag till beslut; Revidering av prissättning samt 
arrendeavgift på tomtmark för industriändamål i 
Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning 
Kommunen har ett exploateringsprojekt på industriområdet Gustavslund, Eslöv. 
Försäljning av industritomter har pågått sedan 2010. Tomtpriserna beslutades av 
kommunfullmäktige den 26 april 2010, § 27. Kommunledningskontoret har fått i 
uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att inkomma med reviderad prissättning 
på tomter för industrimark samt arrendeavgiften, vid sammanträde den 25 maj 2021 
§ 69.  

Beslutsunderlag 
Värdering av fastigheter inom Gustavslund 

Beredning 
Priset på marken på Gustavslund består idag av en fast del på 40 000 kronor samt en 
rörlig del på 150 till 230 kronor per kvadratmeter, beroende av fastigheternas läge 
inom området. Prissättningen antogs av kommunfullmäktige den 26 april 2010, § 27. 
Kommunledningskontoret har låtit göra en oberoende värdering av kvartersmarken 
inom Gustavslund samt en bedömning av en marknadsmässig nivå på 
arrendeavgiften för att säkerställa att prissättning och avgifter hålls marknadsmässiga 
och aktuella. Värdeutlåtandet har lagts till grund för förslag till ny prissättning av 
marken samt ny arrendeavgift.  
 
Kommunledningskontoret föreslår att upplägget på prissättningen med en fast del 
och en rörlig del behålls. Den fasta delen avser att täcka förrättningskostnader och 
administration i samband med försäljning av marken. Förrättningskostnaderna har 
ökat sedan 2010 men då det inte är alla försäljningar som kommer att kräva ny 
lantmäteriförrättning bedömer Kommunledningskontoret att det är rimligt att inte 
höja den fasta delen av priset.  
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Kommunfullmäktige beslutade 2010 även om pris på övrig industrimark som 
kommunen har till salu. Priset på övrig industrimark består av en fast avgift på 
40 000 kronor samt en rörlig del på 130 kronor per kvadratmeter. Även priset på 
övrig industrimark som kommunen säljer bör anpassas efter den ökning i priser som 
skett sedan 2010. Utifrån en uppräkning och avrundning av priset utifrån den 
genomsnittliga prishöjningen av kvadratmeterpriserna på tomterna inom Gustavslund 
föreslår Kommunledningskontoret att det löpande kvadratmeterpriset på övrig 
industrimark höjs till 200 kronor.  
 
Kommunledningskontoret föreslår att ändra den rörliga delen av priset för 
kommunens industrimark på följande sätt: 
 Dagens pris Föreslaget nytt pris 
Kvarteret Bildskärmen 230 350 
Kvarteret Telefonen 180 350 
Kvarteret Skrivbordet 210 300 
Kvarteret Skrivaren 180 250 
Kvarteret Styrdonet, Faxen, Kopiatorn 
och Datorn  

150 250 

Övrig industrimark i kommunen 130 200 
Priset i tabellen ovan är angett i kronor per kvadratmeter. 
 
Före försäljning av industrimark upprättas ett arrendeavtal mellan kommunen och 
köparen. Under arrendetiden utför arrendatorn bland annat erforderliga 
markundersökningar, söker bygglov, utför markarbeten samt grundläggning. Under 
arrendetiden tas en arrendeavgift ut. I nuläget är arrendeavgiften för ett år 
kommunens internränta vid tidpunkten för tecknande av arrendeavtalet multiplicerad 
med beräknad köpeskilling. Kommunens internränta för 2021 är 1,25 %. 
Arrendeavgiften baseras på värdet av den arrenderade marken och har setts över av 
oberoende värderare för att anpassas till en marknadsmässig nivå. Enligt värderingen 
bör arrendeavgiften vara 3 % av markvärdet i de arrendeavtal som föregår 
köpeavtalet. Kommunledningskontoret föreslår att arrendeavgiften höjs till 3 % av 
den beräknade köpeskillingen.   
 
För redan ingångna arrendeavtal med syfte att arrendatorn ska köpa marken gäller de 
priser som angetts vid ingånget avtal. Nya priser gäller nya arrendeavtal ingångna 
efter 1 januari 2022.  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa följande prissättning 

och arrendeavgift på industrimark att gälla vid tecknande av nya arrendeavtal och 
därpå följande köpeavtal från och med den 1 januari 2022 

  
Kvarteret Bildskärmen och Telefonen  fast del 40 000 kr samt 350 kr/m2 
Kvarteret Skrivbordet  fast del 40 000 kr samt 300 kr/m2  
Övriga kvarter inom Gustavslund fast del 40 000 kr samt 250 kr/m2  
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Övrig industrimark inom kommunen fast del 40 000 kr samt 200 kr/m2  
 
Arrendeavgift    3 % av beräknad köpeskilling 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Eva Hallberg Katarina Borgstrand 
Kommundirektör Chef tillväxtavdelningen 
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§ 255    KS.2021.0481 

Godkännande av köpeavtal för fastigheterna Hassle 18:11 med flera, 
Gyaskogen i Stehag, Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Gyaskogen utanför Stehag är till salu och har annonserats ut för öppen budgivning. 
Med anledning av skogens värde ur natur- och rekreationssynpunkt är det lämpligt 
att Eslövs kommun förvärvar fastigheterna. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Köpeavtal för fastigheterna Hassle 18:11 med flera, 

Gyaskogen i Stehag 
 Översiktligt kartmaterial över Gyaskogen 
 Utskrift av mäklarannons - Eslöv Hassle 18:1 m. fl. 
 Borttagen på grund av personuppgifter. 
 Borttagen på grund av personuppgifter. 
 Borttagen på grund av personuppgifter. 
 

Beredning 
Gyaskogen är belägen nordväst om Stehag och utgör ett välanvänt naturområde för 
boende i Stehag med omgivningar. Skogen består av olika fastigheter där Eslövs 
kommun idag äger marken närmast samhället bestående av cirka 10 hektar lövskog. 
En belyst motionsslinga har uppförts i skogen där delar av slingan även är belägen på 
den privatägda marken med stöd av ett arrendeavtal. Den mark som nu är till salu 
utgörs av sex olika fastigheter om totalt 55 hektar skogsmark. 

I översiktsplanen Eslöv 2035 anges att Naturvärdena och rekreationsmöjligheterna är 
en av Stehags absoluta fördelar. Gyaskogen och Skytteskogen ger höga 
boendekvaliteter i byn. Trygga och tillgängliga kopplingar mellan dessa 
skogsområden och byn är viktiga. Gyaskogen är ett skogsområde som redan idag 
används flitigt för rekreation och har höga naturvärden. Tillgängligheten har 
utvecklats genom anlagda motionsspår och grillplats. 

I kommunens naturmiljöprogram anges att Eslövs kommun ska värna natur-och 
parkområden i och kring tätorter så att alla invånare har närhet till grönområden för 
rekreation och friluftsliv. Gällande just Gyaskogen anger programmet flera 
värdekärnor ur naturmiljösynpunkt gällande lövskogen. 

I det politiska handlingsprogrammet för mandatperioden anges inriktningsmålet att 
Eslöv ska innehålla attraktiva och trygga miljöer, i staden, byarna och på 
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landsbygden där man trivs och utvecklas. Vidare omnämns att det ska vara nära till 
natur- och rekreationsområden i våra tätorter. 

Ett förvärv av Gyaskogen bidrar till att översiktsplanens och naturmiljöprogrammets 
intentioner genomförs och är i linje med politiska handlingsprogrammet. Tillgången 
till natur- och rekreationsområde i Stehag tryggas och blir en tillgång för hela 
kommunen. Skogsområdets placering i närhet av god kollektivtrafik gör det möjligt 
för många att ta del av naturen i området. Även föreningslivet har uttryckt önskemål 
om att kommunen förvärvar marken för att trygga en fortsatt tillgänglighet i området. 

Fastigheterna förvärvas efter budgivning till en sammanlagd köpeskilling om 14,3 
miljoner kronor. Uppdelningen i två olika kontrakt är gjord utifrån förutsättningen att 
juridiska personer behöver söka tillstånd enligt jordförvärvslagen för förvärv av jord-
och skogsbruksmark. Inköp av mark innebär att kommunens likvida medel 
omfördelas till fast egendom samt medför en årlig kapitalkostnad som belastar 
kommunens resultat. Från och med 2022 är kommunens kapitalkostnad 1,00% av 
köpeskillingen per år. Kapitalkostnaden hanteras i budgetprocessen på samma sätt 
som för övrig mark. Övriga kostnader eller avkastning från marken är beroende av 
hur kommunen väljer att utveckla och förvalta marken. 

Kommunledningskontoret föreslår att framlagda avtalsförslag godkänns. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M), Lars Holmström (V), Tony Hansson (S), Madeleine Atlas 
(C), Bertil Jönsson (C), Sven-Olov Wallin (L), Johan Andersson (S) och 
Fredrik Ottesen (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås att godkänna förslag till köpeavtal för Eslöv Hassle 
18:13 och 18:11. 

- Kommunfullmäktige föreslås att godkänna förslag till köpeavtal för Eslöv Hassle 
18:9, 18:10, 18:14 och 18:15. 

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att paragrafen ska justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
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2021-11-25 
Filip Preston Kommunstyrelsen 
+4641362547  
filip.preston@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Förslag att godkänna köpeavtal för fastigheterna 
Hassle 18:11 med flera, Gyaskogen i Stehag  

Ärendebeskrivning 
Gyaskogen utanför Stehag är till salu och har annonserats ut för öppen budgivning. 
Med anledning av skogens värde ur natur- och rekreationssynpunkt är det lämpligt 
att Eslövs kommun förvärvar fastigheterna. 

Beslutsunderlag 
- Förslag till Köpeavtal för Eslöv Hassle 18:13 och 18:11. 
- Förslag till Köpeavtal för Eslöv Hassle 18:9, 18:10, 18:14 och 18:15. 
- Översiktligt kartmaterial över Gyaskogen. 
- Utskrift av mäklarannons – Eslöv Hassle 18:1 m. fl.  
- Uppmaning från Stehags intresse- och försköningsförening om att köpa in 

tätortsnära rekreationsskog. 

Beredning 
Gyaskogen är belägen nordväst om Stehag och utgör ett välanvänt naturområde för 
boende i Stehag med omgivningar. Skogen består av olika fastigheter där Eslövs 
kommun idag äger marken närmast samhället bestående av cirka 10 hektar lövskog. 
En belyst motionsslinga har uppförts i skogen där delar av slingan även är belägen på 
den privatägda marken med stöd av ett arrendeavtal. Den mark som nu är till salu 
utgörs av sex olika fastigheter om totalt 55 hektar skogsmark. 
 
I översiktsplanen Eslöv 2035 anges att Naturvärdena och rekreationsmöjligheterna 
är en av Stehags absoluta fördelar. Gyaskogen och Skytteskogen ger höga 
boendekvaliteter i byn. Trygga och tillgängliga kopplingar mellan dessa  
skogsområden och byn är viktiga. Gyaskogen är ett skogsområde som redan idag 
används flitigt för rekreation och har höga naturvärden. Tillgängligheten har 
utvecklats genom anlagda motionsspår och grillplats. 
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I kommunens naturmiljöprogram anges att Eslövs kommun ska värna natur-och 
parkområden i och kring tätorter så att alla invånare har närhet till grönområden 
för rekreation och friluftsliv. Gällande just Gyaskogen anger programmet flera 
värdekärnor ur naturmiljösynpunkt gällande lövskogen. 
 
I det politiska handlingsprogrammet för mandatperioden anges inriktningsmålet att 
Eslöv ska innehålla attraktiva och trygga miljöer, i staden, byarna och på 
landsbygden där man trivs och utvecklas. Vidare omnämns att det ska vara nära till 
natur- och rekreationsområden i våra tätorter.  
 
Ett förvärv av Gyaskogen bidrar till att översiktsplanens och naturmiljöprogrammets 
intentioner genomförs och är i linje med politiska handlingsprogrammet. Tillgången 
till natur- och rekreationsområde i Stehag tryggas och blir en tillgång för hela 
kommunen. Skogsområdets placering i närhet av god kollektivtrafik gör det möjligt 
för många att ta del av naturen i området. Även föreningslivet har uttryckt önskemål 
om att kommunen förvärvar marken för att trygga en fortsatt tillgänglighet i området.  
 
Fastigheterna förvärvas efter budgivning till en sammanlagd köpeskilling om 14,3 
miljoner kronor. Uppdelningen i två olika kontrakt är gjord utifrån förutsättningen att 
juridiska personer behöver söka tillstånd enligt jordförvärvslagen för förvärv av jord-
och skogsbruksmark. Inköp av mark innebär att kommunens likvida medel 
omfördelas till fast egendom samt medför en årlig kapitalkostnad som belastar 
kommunens resultat. Från och med 2022 är kommunens kapitalkostnad 1,00% av 
köpeskillingen per år. Kapitalkostnaden hanteras i budgetprocessen på samma sätt 
som för övrig mark. Övriga kostnader eller avkastning från marken är beroende av 
hur kommunen väljer att utveckla och förvalta marken.  
 
Kommunledningskontoret föreslår att framlagda avtalsförslag godkänns.  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till köpeavtal 

för Eslöv Hassle 18:13 och 18:11. 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till köpeavtal 

för Eslöv Hassle 18:9, 18:10,18:14 och 18:15.  
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att paragrafen ska 

justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret, tillväxtavdelningen 
 
 
 
Eva Hallberg Katarina Borgstrand 
Kommundirektör Chef Tillväxtavdelningen 
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Skala 1:10000 (1 cm i kartan motsvarar 100 meter i verkligheten) SWEREF 99 TM © Metria 2021-09-24

Medgivande behövs för varje form av mångfaldigande, spridning, publicering eller återgivande av denna karta.
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Skala 1:20000 (1 cm i kartan motsvarar 200 meter i verkligheten) SWEREF 99 TM © Metria 2021-10-07

Medgivande behövs för varje form av mångfaldigande, spridning, publicering eller återgivande av denna karta.
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Teckenförklaring

Fastigheter

ESLÖV HASSLE 18:15

ESLÖV HASSLE 18:9

ESLÖV HASSLE 18:10

ESLÖV HASSLE 18:14

ESLÖV HASSLE 18:13

ESLÖV HASSLE 18:11

Medgivande behövs för varje form av mångfaldigande, spridning, publicering
eller återgivande av denna karta.

271 ( 397 )



6184375

6209975
4

0
7

3
0

0
3

9
0

1
0

0

Skala 1:100000 (1 cm i kartan motsvarar 1000 meter i verkligheten) SWEREF 99 TM © Metria 2021-10-07

Medgivande behövs för varje form av mångfaldigande, spridning, publicering eller återgivande av denna karta.
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Bra för spekulanter att veta om 

fastighetsförmedling 

Kort om fastighetsförmedling 

Fastighetsmäklarinspektionen får ofta frågor från spekulanter om mäklarens ansvar vid 
budgivning. Tänk på följande: 
Bud är inte bindande för någon, inte heller för dig. 

1. Du kan fritt höja – eller sänka – ditt bud. 
2. Du kan ange villkor för dina bud, t.ex. en tidsbegränsning. 
3. Förutsättningarna för budgivningen kan ändras snabbt, t.ex. genom att någon spekulant drar 

sig ur eller att nya spekulanter tillkommer. 
4. Det kan vara svårt att kontrollera andras bud i efterhand. 
5. Det är inte en rättighet att få återkomma med ett högre bud. 
6. Det är säljaren som bestämmer vem som får köpa – inte mäklaren. 
7. Även om du lagt det högsta budet kan säljaren välja någon annan att avsluta affären med. 
8. Muntliga avtal om köp av fastighet eller bostadsrätt är inte rättsligt bindande. 
9. Även om du kommit överens med mäklaren och säljaren om dag och tid för kontraktskrivning 

kan budgivningen fortsätta. 

Observera! Var väl förberedd innan du börjar delta i en budgivning. Ta del av mäklarens 
information om hur budgivningen går till. På Fastighetsmäklarinspektionens webbplats kan du 
bland annat kontrollera att den som förmedlar är registrerad mäklare. 
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§ 256    KS.2021.0490 

Förflyttning av ansvaret för skolbiblioteksverksamheten från Kultur och 
Fritid till Barn och Utbildning från och med 1 januari 2022  

Ärendebeskrivning  
Kultur och Fritid och Barn och Utbildning har utrett situationen för kommunens 
skolbiblioteksverksamhet och kommit med förslag till förbättringar av verksamheten. 
I linje med utredningens förslag har kultur- och fritidsnämnden förslagit 
kommunstyrelsen att skolbiblioteksverksamheten ska flytta till barn- och 
familjenämnden från och med 2022-01-01. Barn- och familjenämnden har beslutat 
att de kan ta emot verksamheten från samma datum. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Flytt av ansvar för skolbiblioteksverksamheten från Kultur och 

Fritid till Barn och Utbildning 
 Barn- och familjenämndens beslut § 103, 2021 Utredning avseende 

skolbiblioteken 
 Utredning avseende skolbiblioteken i Eslövs kommun 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 91 2021, skolbiblioteken i Eslövs kommun 
 Skolbiblioteken i Eslövs kommun en nulägesbeskrivning 
 Tjänsteskrivelse Kultur och Fritid Skolbiblioteken i Eslövs kommun 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret har inget att erinra mot kultur- och fritidsnämndens 
förslag att flytta skolbiblioteksverksamheten till barn- och familjenämnden. I 
samband med överflyttningen behöver nämndernas reglementen uppdateras. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M), Lars Holmström (V), Tony Hansson (S) och Sven-Olov 
Wallin (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att ansvaret för skolbiblioteksverksamheten 
flyttas över från kultur- och fritidsnämnden till barn- och familjenämnden från och 
med 2022-01-01. 

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att kultur- och fritidsnämndens reglemente 
revideras från och med 2022-01 så att första paragrafen lyder: Nämnden fullgör 
kommunens uppgifter inom kultur- och fritidsverksamhet uppdelad på barn-, 
ungdoms- och vuxenkultur, kulturskola, allmän fritids och fritidsgårdsverksamhet, 
stöd till föreningar, idrotts- och fritidsanläggningar, samlingslokaler och 
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folkbibliotek. Nämnden beslutar om namn på gator, vägar, torg och andra allmänna 
platser samt offentliga byggnader. Under nämnden lyder förvaltningen Kultur och 
Fritid. 

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att barn- och familjenämndens reglemente 
revideras från och med 2022-01-01 så att första paragrafen lyder: Nämnden ska, med 
inriktning på barn och unga, fullgöra de uppgifter som enligt skollag (dock ej de 
delar som ligger på Gymnasie- och vuxenutbildningen), socialtjänstlag, lagen om 
vård av unga, läroplaner samt andra författningar som ankommer på kommunen. 
Nämnden ansvarar även för kommunens skolbibliotek. Under nämnden lyder 
förvaltningen Barn och Utbildning. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
Kultur- och fritidsnämnden 
Barn- och familjenämnden 
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2021-11-09 
Karl Lundberg Kommunstyrelsen 
+4641362541  
karl.lundberg@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Flytt av ansvar för skolbiblioteksverksamheten från 
Kultur och Fritid till Barn och Utbildning  

Ärendebeskrivning 
Kultur och Fritid och Barn och Utbildning har utrett situationen för kommunens 
skolbiblioteksverksamhet och kommit med förslag till förbättringar av verksamheten. 
I linje med utredningens förslag har kultur- och fritidsnämnden förslagit 
kommunstyrelsen att skolbiblioteksverksamheten ska flytta till barn- och 
familjenämnden från och med 2022-01-01. Barn- och familjenämnden har beslutat 
att de kan ta emot verksamheten från samma datum.  

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 91 2021, Skolbiblioteken i Eslövs kommun 
Skolbiblioteken i Eslövs kommun en nulägesbeskrivning 
Tjänsteskrivelse Kultur och Fritid Skolbiblioteken i Eslövs Kommun 
Barn- och familjenämndens beslut § 103, 2021 Utredning avseende skolbiblioteken 

Beredning 
Kommunledningskontoret har inget att erinra mot kultur- och fritidsnämndens 
förslag att flytta skolbiblioteksverksamheten till barn- och familjenämnden. I 
samband med överflyttningen behöver nämndernas reglementen uppdateras. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ansvaret för 

skolbiblioteksverksamheten flyttas över från kultur- och fritidsnämnden till barn- 
och familjenämnden från och med 2022-01-01. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kultur- och 
fritidsnämndens reglemente revideras från och med 2022-01 så att första 
paragrafen lyder: Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom kultur- och 
fritidsverksamhet uppdelad på barn-, ungdoms- och vuxenkultur, kulturskola, 
allmän fritids och fritidsgårdsverksamhet, stöd till föreningar, idrotts- och  
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fritidsanläggningar, samlingslokaler och folkbibliotek. Nämnden beslutar om 
namn på gator, vägar, torg och andra allmänna platser samt offentliga 
byggnader. Under nämnden lyder förvaltningen Kultur och Fritid. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att barn- och 
familjenämndens reglemente revideras från och med 2022-01-01 så att första 
paragrafen lyder: Nämnden ska, med inriktning på barn och unga, fullgöra de 
uppgifter som enligt skollag (dock ej de delar som ligger på Gymnasie- och 
vuxenutbildningen), socialtjänstlag, lagen om vård av unga, läroplaner samt 
andra författningar som ankommer på kommunen. Nämnden ansvarar även för 
kommunens skolbibliotek. Under nämnden lyder förvaltningen Barn och 
Utbildning. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kultur- och fritidsnämnden 
Barn- och familjenämnden 
 
 
 
Eva Hallberg Karl Lundberg 
Kommundirektör HR-chef 
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2021-10-13 

 

Barn- och familjenämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 103    BoF.2021.1452 

Utredning avseende skolbiblioteken  

Ärendebeskrivning  
Tjänstemän från förvaltningarna Barn och Utbildning och Kultur och Fritid har 
initierat ärende om överflytt av skolbiblioteken från Kultur och Fritid till Barn och 
Utbildning. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Utredning avseende skolbiblioteken 
 Utredning avseende skolbiblioteken i Eslövs kommun 
 

Beredning 
Skolbibliotek har en viktig pedagogisk uppgift i att stödja och bidra till elevers 
lärande. Forskning visar att skolbiblioteket kan utgöra en betydelsefull pedagogisk 
resurs som bidrar till elevers lärande. Några förutsättningar är särskilt viktiga för att 
skolbiblioteket ska kunna bidra till att utveckla elevernas språkutveckling, 
läsförmåga och informationskompetens. Dessa är att det finns tillgång till 
skolbibliotekarie, att samverkan sker mellan skolbibliotekarie och lärare, samt att 
skolbiblioteket har legitimitet i skolan och stöd från skolledningen. 

I skollagen finns ingen närmare precisering av vad som kännetecknar ett 
skolbibliotek, men det har en utpekad roll både när det gäller att stärka elevernas 
språkliga förmåga och den digitala kompetensen. För detta krävs en skolbibliotekarie 
med kompetens som tillsammans med lärarna kan planera, bygga upp arbetet och 
utvärdera. 

Nuvarande skolbibliotekarier är anställda av förvaltningen Kultur och Fritid. 
Verksamheten för grundskolorna i Eslövs kommun regleras av partnerskapsavtalet 
mellan förvaltningarna Barn och utbildning och Kultur och fritid. I grova drag kan 
kostnadsfördelningen sägas vara att Kultur och Fritid ansvarar för skolbibliotekarier 
och medieförsörjning, medan Barn och Utbildning ansvarar för inventarier och drift. 
Då tanken är att skolbiblioteket ska vara en integrerad del av skolan har respektive 
rektor huvudansvar för att skolbiblioteket drivs och används på ett så bra sätt som 
möjligt. 

Ett stort problem med rådande modell för organisering av skolbiblioteket är det 
fragmenterade ansvaret. Rektor ansvarar för driften av skolbiblioteket, men har ofta 
inte personalansvar för den eller de personer som arbetar i biblioteket. Rektor har 
därför begränsade möjligheter att driva skolbiblioteket i önskad riktning. 
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Barn- och familjenämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Yrkanden 
David Westlund (SD) yrkar att det i internbudget 2022 även ska specificeras hur 
många skolbibliotikarietjänster som tillkommer på respektive skola. 

Beslut 
- Barn- och familjenämnden tar emot skolbiblioteksverksamheten från och med 1 
januari 2022 efter beslut i kultur- och fritidsnämnden om överflytt av verksamheten. 
- Förvaltningen Barn och Utbildning ges i uppdrag att ta fram en skolbiblioteksplan 
som ska redovisas i juni 2022. 
- Fördelning av medel för skolbibliotekstjänster och specificering av hur 
många skolbibliotikarietjänster som tillkommer på respektive skola görs i samband 
med internbudget 2022. 

Beslutet skickas till  
Barn och Utbildning 
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Skolbiblioteken i Eslövs Kommun 

Inledning 
Skolbiblioteket har en viktig pedagogisk uppgift i att stödja och bidra till 
elevers lärande i många ämnen. Att kunna läsa, skriva och ha digital 
kompetens är en förutsättning för lärande, en demokratisk rättighet och 
viktigt för att kunna vara en aktiv samhällsmedborgare. Forskning visar att 
skolbiblioteket kan utgöra en betydelsefull pedagogisk resurs som bidrar till 
elevers lärande. Några förutsättningar är särskilt viktiga för att 
skolbiblioteket ska kunna bidra till att utveckla exempelvis elevernas 
språkutveckling, läsförmåga och informationskompetens. Dessa är att det 
finns tillgång till skolbibliotekarie, att samverkan sker mellan 
skolbibliotekarie och lärare, samt att skolbiblioteket har legitimitet i skolan 
och stöd från skolledningen.  
 
En hållbar skolbiblioteksverksamhet är en verksamhet som inte är beroende 
av enskilda engagerade skolbibliotekarier, utan byggs tillsammans med en 
aktiv rektor som förstår funktionen skolbibliotek och vilken effekt en god 
skolbiblioteksverksamhet har. En hållbar skolbiblioteksverksamhet är en 
självklar del av skolans verksamhet och systematiska kvalitetsarbete. Den är 
inte valbar och den står stadigt i ett tydligt sammanhang med rektor och 
personal på skolan.  
 
Skollag och bibliotekslag är i dagsläget tydlig och otydlig på samma gång. 
Enligt dessa ska alla skolor ha tillgång till skolbibliotek. Det är upp till 
huvudmannen att tolka denna skrivning. Då måste huvudman förstå 
skolbibliotekets roll i dagens skola. Uppdraget kan ibland ses som en 
förlängning av folkbibliotekets och fokus hamnar ofta på enbart det 
läsfrämjande uppdraget.  
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Läroplanen för grundskolan ger rektorn ansvaret för att skolbibliotekets 
verksamhet ska användas som en del i undervisningen för att stärka 
elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. Regeringen har tillsatt 
en utredning (Dir. 2019:91 Stärkta skolbibliotek och läromedel) som ska ge 
förslag på aktiviteter som kan stärka skolbiblioteken och bemanningen av 
dessa. Vad denna kommer leda till är i nuläget oklart, men det ger en 
fingervisning om att skolbibliotekens roll är viktig och att den synliggörs i 
allt fler sammanhang och större utsträckning.  
 
Bilden av ett bibliotek som präglar många är folkbibliotekets; en öppen 
verksamhet där tillgängligheten för alla är det viktigaste. Genom att få 
tillgång till rummet får jag tillgång till biblioteket. Det är inte 
skolbibliotekets uppdrag. Skolbibliotekets uppdrag är att stärka eleverna i 
såväl det läsfrämjande som i deras digitala kompetens. Det görs inte genom 
att vara en öppen verksamhet med enbart tillgång till rummet skolbibliotek. 
Det krävs kompetens som tillsammans med lärarna kan planera, bygga upp 
arbetet och utvärdera.  
 
En tydlig bild av skillnaden mellan folkbibliotek och skolbibliotek är central 
för en förståelse av vad skolbiblioteket är. Ett folkbibliotek styrs av 
bibliotekslagen och de kulturmål som satts i respektive kommun. 
Folkbibliotekens syfte är att ha biblioteket öppet för alla låntagare, det styrs 
av kulturnämnden och har ett program som ska nå så många som möjligt. 
Ett folkbibliotek är inte ett skolbibliotek. Här kan det då bli problematiskt 
när man kombinerar och delar tjänster. När slutar skolbibliotekets uppdrag 
och när börjar folkbibliotekets? För de skolbibliotekarier som är anställda av 
kulturförvaltningen kan detta skapa ett ännu större dilemma av 
tillhörighetsproblematik. Det ställer stora krav på starka och reglerade 
överenskommelser och förtydligande över vilka ansvar respektive 
verksamhet har gentemot varandra.  
 
Rektors ansvar ställer krav på kompetensen och förutsättningarna att förstå 
skolbibliotekets roll. Ett rum utan kompetent personal kan omöjligen uppnå 
kravet från läroplanen. 
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1. Nulägesbeskrivning 
 
1.1 Organisationen 
 
Det finns ingen standardiserad modell för att organisera skolbibliotek. I 
Eslöv är skolbibliotekarietjänsterna förlagda till Kultur och fritid och 
skolbibliotekarierna är utplacerade på sina respektive skolor. Inom KoF 
finns en bibliotekarie som har samordningsuppdrag. 
 
I Malmö är skolbibliotekarierna anställda av skolan och 
samordningsuppdraget ligger inom skolförvaltningen. I Trelleborg är 
skolbibliotekarierna anställda av Stadsbiblioteket, har Stadsbiblioteket som 
sin arbetsplats och gör besök på kommunens skolor. I Ystad arbetar en 
skolbibliotekarie centralt inom skolförvaltningen och lärarbibliotekarier är 
stationerade på skolorna. 
 
I Eslöv är skolbibliotekssamordnaren en skolbibliotekarie inom KoF som 
har samordningsuppdraget som en del i sin tjänst. Samordnaren fördelar 
medieanslag, organiserar möten för skolbibliotekspersonal inom både KoF 
och BoU och är verksamhetsnära stöd respektive motpart för KoF och BoU. 
 
Skolbiblioteksverksamheten för grundskolorna i Eslövs kommun regleras av 
partnerskapsavtalet mellan förvaltningarna Barn och utbildning (BoU) och 
Kultur och fritid (KoF). I grova drag kan kostnadsfördelningen sägas vara 
att KoF ansvarar för skolbibliotekarier och medieförsörjning, medan BoU 
ansvarar för inventarier och drift. Då tanken är att skolbiblioteket ska vara 
en integrerad del av skolan har respektive rektor huvudansvar för att 
skolbiblioteket drivs och används på ett så bra sätt som möjligt. 
 
1.2 Bemanning 
 
Skolbiblioteken bemannas huvudsakligen av bibliotekarier från Kultur och 
fritid. Inom Eslövs tätort finns 2,3 årsverken fördelad på 2 bibliotekarier på 
100 respektive 75 procent och en biblioteksassistent på 50%. 
Skolbibliotekarien på heltid jobbar mot Norrevång F-6 och 7-9, Fridasro och 
Bredablick. Skolbibliotekarien på 75% jobbar mot Västra och Ekenäs. På de 
integrerade folk- och skolbiblioteken i byarna finns 2 årsverken fördelat på 
4 halvtidstjänster med fackutbildade bibliotekarier. Barn och utbildning står 
för bemanningen, eller en del av den, på några skolor med personal som 
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huvudsakligen har annan utbildning än bibliotekarieutbildning. Nedan följer 
bemanningen på skolorna i kommunen. 
 
 
 Skolbibliotekarie 

KoF 
Personal från BoU 

Fridasroskolan 25% 50% 
Sallerupskolan 0%  
Västra skolan, 
Ekenässkolan 

75%  

NV F-6, NV 7-9, 
Bredablick 

75%  

Nya Östra 0%  
Källeberg 0%  
Stehag 50%  
Marieskolan 50%  
Flyinge 50%  
Harlösa 0%  
Östra strö 0%  
Ölyckeskolan 50%  
 
 

2. Problemområden 
 

2.1 Ansvarsfrågan 
 
Ett stort problem med rådande modell för organisering av skolbiblioteket är 
det fragmenterade ansvaret. Rektor ansvarar för driften av skolbiblioteket, 
men har ofta inte personalansvar för den eller de personer som arbetar i 
biblioteket. Rektor har därför begränsade möjligheter att driva 
skolbiblioteket i önskad riktning.  
 
Personalansvaret ligger istället hos bibliotekschef, vilket i sin tur har 
begränsade möjligheter att påverka sin personals arbetssituation då den styrs 
av skolans verksamhet. 
 
Samordnaren har också en organisatoriskt svår roll, då 
samordningsmandatet kommer från KoF och därmed inte gäller den del av 

288 ( 397 )



 5(8)

skolbibliotek som faller under BoU. Skolbibliotekssamordnaren har heller 
ingen kontakt med andra typer av samordningsverksamheter inom skolan, 
då dessa ligger hos BoU. 
 
Partnerskapsavtalet och den tillhörande handlingsplanen är ett försök att 
råda bot på den problematiska ansvarsfördelningen. Det lyckas i viss mån, 
men det brister både i grader av reglering och i kommunikation.  
 
En konsekvens av otydligheten i ansvaret är att det inte finns någon 
övergripande skolbiblioteksplan i kommunen. Förutsättningarna för att 
skriva en är också dåliga, då ingen av förvaltningarna äger tillräckligt 
mycket av frågan för att kunna skriva en. 
 
2.2 Kostnadsfrågan 
 
Kostnaderna för skolbiblioteksverksamheten regleras av 
partnerskapsavtalet. Kostnadsfördelningen i sig är i grunden inte 
problematisk, även om det inte är ordentligt förankrat i verksamheterna vem 
som ska stå för vad. Det som är problematiskt är att ingen har ett 
helhetsgrepp om kostnaderna. Möjligheten att styra verksamheten i önskad 
riktning är därför begränsade. 
 
Då personalansvaret ligger hos KoF kan rektor inte styra i vilken grad 
biblioteket är bemannat. En satsning på biblioteket från skolans håll innebär 
i praktiken en satsning på det fysiska rummet, utan garantier att fackutbildad 
personal ska arbeta där. 
 
Det omvända gäller också. En personalsatsning från KoF innebär inte att det 
finns materiella förutsättningar för att bedriva biblioteksverksamhet. 
 
Då kostnaderna delas mellan två förvaltningar genom partnerskapsavtal, 
men tas ur budget från respektive verksamhet (den enskilda skolan eller 
skolbiblioteket) finns det en risk att kostnader som bärs av den andra 
verksamheten ses som gratis och därmed inte värderas som andra 
motsvarande kostnader som tas från den egna budgeten. Ett exempel är 
skolbibliotekarierna, som inte belastar skolans budget. Konsekvensen blir, i 
vissa fall, att skolan inte ställer adekvata krav på tjänsten då de får tjänsten 
kostnadsfritt oavsett hur mycket de nyttjar den. 
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2.3 Kunskap om skolbibliotek 
 
Kunskapsnivån vad gäller skolbibliotek är i många fall låg bland rektorerna. 
Då rektorerna ansvarar för driften av skolbiblioteken är det ett problem. Två 
av de ovan nämnda problemen kan vara en förklaring till varför 
kunskapsnivån är så låg. En har att göra med ansvarsfördelningen. Det har 
tidigare inte varit tydligt, annat än en kort skrivelse i läroplanen, att rektor 
ansvarar för skolbiblioteket. Så som organisationen ser ut i Eslöv är det lätt 
att ansvaret ligger på biblioteket. Skrivningen om ansvar skärptes i 
revideringen av partnerskapsavtalet 2019/2020, men det har inte slagit 
igenom ordentligt. 
 
Även om skolbibliotek sedan LGR11 har varit inskrivet i läroplanen och att 
skrivningarna har skärpts i och med revideringen 2018 så har 
Skolinspektionens uppföljning av hur skolorna jobbar med skolbibliotek 
varit begränsad. Det har därför varit brist på information om hur 
skolbiblioteksverksamhet faktiskt ska bedrivas effektivt, även om 
utredningar som “Värdet av skolbibliotek” har kunnat tjäna som stöd. 
 
Även om den generella kunskapsnivån bland rektorer är låg, så fungerar 
skolbiblioteksverksamheten bra på ett par platser i kommunen. Ett av de 
stora problemen är att kvaliteten på skolbiblioteksverksamheten skiljer sig 
väldigt mycket åt mellan de olika enheterna. Långt ifrån alla rektorer är 
oengagerade och okunniga vad gäller skolbibliotek, men då vi strävar efter 
en jämlik skola för alla grundskoleelever i kommunen är det otillräckligt att 
det fungerar bra på ett fåtal platser.   
 

2.4 Kommunikation 
 
Så som partnerskapsavtalet är formulerat så krävs det en omfattande 
kommunikation mellan förvaltningarna för att allt ska fungera. Det gäller 
både kommunikation mellan chef och chef, medarbetare-chef och mellan 
medarbetare och medarbetare i de två förvaltningarna. 
 
I och med att skolbibliotekarierna tillhör KoF sker utvecklingssamtal och 
uppföljning av det mellan bibliotekschef och skolbibliotekarie, trots att 
skolbibliotekarien jobbar på en arbetsplats där bibliotekschefen endast har 
indirekt inflytande. Utvecklingsmål och uppföljning är således frikopplat 
från skolbibliotekariens arbetsplats och dess verksamhetschef. På vissa 
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enheter är dock kommunikationen mellan skolbibliotekarie och rektor god, 
men det saknas en övergripande systematik vilket gör att målet om en 
jämlik skolbiblioteksverksamhet är svårt att nå.  
 
Det finns heller ingen systematik i hur kommunikationen mellan rektor och 
bibliotekschef sker. Allt som oftast har kommunikation skett när det uppstått 
en kris, men där signalerna på krissituationen har kommit långt tidigare. 
 
Kommunikationen mellan medarbetare i de två förvaltningarna har även de 
brustit i systematik. Det är stor variation mellan enheterna vad gäller om 
skolbibliotekarien är inbjuden till allmänna möten såsom arbetsplatsträffar. 
På vissa enheter fungerar det bra, medan det på andra håll inte fungerar alls. 
 

2.5 Bemanning 
 
Antalet skolbibliotekarietjänster är, sett till elevantal och kraven på 
skolbibliotek, allt för få. Det gäller framför allt Eslövs tätort. 
Bemanningsgraden av skolbibliotekarier har de 10 senaste åren legat på 1,75 
årsverken i tätorten, fördelat på en heltidstjänst och en 75% tjänst.  
 
Under de senaste 10 åren har dock skolbiblioteken upptagits i läroplanen, 
elevunderlaget växt och F-6 inkluderats i de elever som ska erbjudas 
fackutbildad skolbibliotekarie. Tidigare var det bara årskurs 7-9 som var 
garanterade det enligt partnerskapsavtalet. Även om resursfrågan inte ska 
vara det primära i denna utredning är det svårt att komma ifrån att det är en 
problematisk situation med bemanningsgraden i Eslövs tätort. 
 
I byarna är skolbiblioteken integrerade i biblioteksfilialerna och 
bemanningssituationen är där relativt god. Harlösa är undantaget, där skolan 
inte ligger i anslutning till biblioteksfilialen och därför står utan 
skolbibliotekarie. 
 

3. Förslag på förbättringar 
 
Följande förslag är nyckelfaktorer med syfte att skapa en god och likvärdig 
skolbiblioteksverksamhet för alla elever i kommunen. 
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-  Flytta skolbibliotekarietjänsterna till Barn- och 
utbildningsförvaltningen och att skolbibliotekarierna då skulle ha 
respektive skolas rektor som närmsta chef.  

 
- Rektorerna är nyckelpersoner i skolbiblioteksfrågan, då det är de 

som är ansvariga för att skolbiblioteket används som en pedagogisk 
resurs. Det behövs utbildningsinsatser för att alla rektorer ska förstå 
skolbibliotekets funktion och varför det är en resurs de behöver satsa 
på. Även om det finns en resursbrist vad gäller bemanning så har vi 
också ett underutnyttjande av befintliga resurser. 
 

- Bemanningen behöver också öka. Vi har några skolor i Eslövs tätort 
som saknar fackutbildad bibliotekspersonal: Källeberg, Sallerup och 
Nya Östra. De befintliga tjänsterna i tätorten är svåra att stycka upp 
ytterligare. Utanför tätorten så har vi Harlösa och Östra strö som 
saknar skolbibliotekarie. Då de befintliga tjänsterna är svåra att dela 
upp ytterligare så behövs det rekryteras fler skolbibliotekarier för att 
vi ska kunna erbjuda en god och jämlik skolbiblioteksverksamhet för 
alla grundskoleelever i kommunen. 

 
 
 
Ulrika Narling  
Avdelningschef 
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§ 91    KOF.2021.0114 

Skolbiblioteken i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Tjänstepersoner från Barn- och Utbildningsförvaltningen (BoU) och Kultur- och 
Fritidsförvaltningen (KoF) har initierat ärendet om överflyttning av skolbiblioteken 
från kultur- och fritidsnämnden till barn- och familjenämnden. 

Beslutsunderlag 
 Skolbiblioteken i Eslövs kommun 
 Skolbiblioteken i Eslövs kommun en nulägesbeskrivning 
 Skolbibliotek för bildning och utbildning SOU 20213 
 

Beredning 
Under hösten 2020 fick grundskolechef Ulrika Narling och bibliotekschef Per 
Andersson i uppdrag av respektive förvaltningschef att utreda situationen för 
skolbiblioteken i Eslövs kommun och komma med förslag på förbättringar. Det 
resulterade i rapporten “Skolbiblioteken i Eslövs kommun - En nulägesbeskrivning 
och identifiering av problemområden”. 

Ett av de problem som lyfts i rapporten är det otydliga ansvaret för skolbiblioteken. 
Rektor har ansvar för att skolbiblioteket används på ett bra sätt, utan personalansvar 
för de bibliotekarier som arbetar på skolbiblioteket. Personalansvaret ligger hos 
bibliotekschefen som har små möjligheter att påverka skolbibliotekariens 
arbetssituation. Det avhjälps till viss del genom partnerskapsavtalet mellan 
förvaltningarna, men det finns organisatoriska problem som är svåra att avhjälpa 
inom ramen för hur organisationen ser ut i dagsläget. 

I förslagen till förbättring skriver rapportförfattarna att de har diskuterat möjligheten 
att flytta över skolbibliotekarietjänsterna från Kultur och Fritid (KoF) till Barn och 
utbildning (BoU). De menar att det skulle lösa många av de organisatoriska 
problemen. De avvisar dock förslaget om överflyttning då de gjorde bedömningen att 
den generella kunskapsnivån om skolbibliotek hos rektorerna var allt för låg vid 
tidpunkten då rapporten skrevs. 

De rekommenderar istället att fokus initialt bör vara att utbilda rektorerna i hur 
skolbiblioteksverksamhet bör bedrivas från ledningshåll. 

Under 2021 har utbildningsinsatser riktade mot rektorerna påbörjats. 
Förutsättningarna är därför annorlunda än när rapporten skrevs och det hinder för att 
flytta tjänsterna som rapporten såg finns inte på samma sätt idag. 
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I början av 2021 publicerades delbetänkandet SOU 2021:3 “Skolbibliotek för 
bildning och utbildning”. Utredningen ger ett antal lagförslag och förslag på 
ändringar i läroplanerna för att stärka skolbibliotekens roll. Om lagförslagen blir lag 
kommer högre krav än idag ställas på huvudman för att bedriva ändamålsenlig 
skolbiblioteksverksamhet, bland annat genom krav på bemannad 
skolbiblioteksverksamhet. 

I utredningen lyfts frågan om skolbibliotekariernas organisatoriska hemvist. 
Utredningen gör bedömningen att rektor bör vara chef över skolbibliotekarierna. 
Utredarna ser en rad fördelar med att rektor är chef. Genom det: 

[...] blir skolbiblioteket en naturlig del av den pedagogiska verksamheten, så att 
skolbiblioteket används som pedagogisk resurs och kommer alla elever till del. 
Rektorers engagemang för skolbiblioteket förefaller öka när de ansvarar för 
personalen i skolbiblioteket. Rektorer får också insyn i skolbiblioteksverksamheten 
när de genomför utvecklingssamtalen med bibliotekarien. En annan fördel med att 
rektor är chef över personalen på skolbiblioteket är att rektor på så vis kan styra över 
bibliotekariernas arbetstid, vilket underlättar när rektor ska skapa förutsättningar för 
samarbetet mellan skolbibliotekarierna och lärarna. Även möjligheten för rektor att 
organisera gemensam tid för planering och kompetensutveckling för lärare och 
bibliotekarier ökar om rektor har personalansvar för bibliotekarierna. (s. 197) 

På grund av det som framkommer i rapporten, om skolbiblioteken i Eslöv och det 
som står i delbetänkandet om skolbibliotek, föreslår vi att 
skolbiblioteksverksamheten ska flyttas från KoF till BoU och att huvudansvar för 
skolbiblioteksverksamheten i Eslöv ska ligga hos BoU. 

I Eslöv finns fyra så kallade integrerade bibliotek, där biblioteket är ett kombinerat 
folk- och skolbibliotek. Det gäller biblioteken i Löberöd, Stehag, Marieholm och 
Flyinge. Bibliotekarierna på dessa bibliotek har tjänster där vissa timmar är avsatta 
till skolan och vissa till folkbiblioteket. I budget ligger inte tjänsterna under 
grundskolebiblioteken (verksamhet 44023), utan under folkbiblioteken (verksamhet 
32000). Tjänsterna bör inte flyttas över i detta skede, utan tjänsterna bör ses över vid 
naturliga avgångar (exempelvis pensionsavgång) för att då se på möjligheten att 
flytta över den del av tjänst som rör skolbiblioteket till BoU. 

Överflyttningen gäller endast de skolbibliotek som enbart fungerar som skolbibliotek 
och där personal från KoF bemannar. Det är Ekenäs och Västra, där en bibliotekarie 
från KoF bemannar det för skolorna gemensamma biblioteket på 100% 
och Norrevång F-6, 7-9, Bredablick och Fridasro där en bibliotekarie från KoF och 
en biblioteksassistent från Kof bemannar på 100%, respektive 50%. 
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Vi ser det som önskvärt inom båda förvaltningarna att det goda samarbete som finns 
mellan folkbibliotek och skolbibliotek består, där vi exempelvis har en gemensam 
bibliotekskatalog och boktransporter mellan biblioteken. Samarbetet regleras av ett 
partnerskapsavtal mellan förvaltningarna som revideras årligen och undertecknas av 
de båda förvaltningscheferna. Partnerskapsavtalet kommer att bibehållas även efter 
en överflyttning. 

De ekonomiska konsekvenserna för KoF blir att den budget som är avsatt för 
grundskolebiblioteken (verksamhet 44023) överförs till BoU. Budgeten är på 1448 
tkr, där 1148 tkr är lönekostnader och 300 tkr är kostnad för medier och 
kontorsmaterial. 

Vidare finns det driftskostnader för skolbiblioteken för exempelvis bibliotekssystem 
och boktransporter. Se bilaga Ekonomi_tranferering.pdf. Dessa ligger i budgeten för 
folkbiblioteken (verksamhet 32000), men kommer att debiteras BoU och regleras i 
partnerskapsavtalet då kostnaderna är avhängiga hur BoU kommer att organisera sin 
skolbiblioteksverksamhet. De kan exempelvis välja att sköta vissa delar av driften 
själva, varvid vi inte kommer att ha en kostnad för den delen. 

Beslutsgång 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar gemensamt att ändra förvaltningens förslag till 
beslut genom att förtydliga att det endast rör sig om skolbibliotek som endast 
fungerar som skolbibliotek och som är bemannade av personal från Kultur och Fritid. 
En utvärdering ska göras och redovisas till nämnden januari 2023. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
Kommunfullmäktige att ansvaret för skolbiblioteksverksamheten och den 
personal som arbetar på skolbibliotek som endast fungerar som skolbibliotek 
och som till hör Kultur och Fritid, flyttas över från kultur- och 
fritidsnämnden till barn- och familjenämnden från och med 1 januari 2022. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar även att en utvärdering ska göras, 
resultatet ska redovisas på nämndens sammanträde i januari 2023. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Barn- och familjenämnden 
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Inledning 
En hållbar skolbiblioteksverksamhet är en verksamhet som inte är beroende 

av enskilda engagerade skolbibliotekarier, utan byggs tillsammans med en 

aktiv rektor som förstår funktionen skolbibliotek och vilken effekt en god 

skolbiblioteksverksamhet har. En hållbar skolbiblioteksverksamhet är en 

självklar del av skolans verksamhet och systematiska kvalitetsarbete. Den är 

inte valbar och den står stadigt i ett tydligt sammanhang med rektor och 

personal på skolan.  

 

Skollag och bibliotekslag är i dagsläget tydlig och otydlig på samma gång. 

Enligt dessa ska alla skolor ha tillgång till skolbibliotek. Det är upp till 

huvudmannen att tolka denna skrivning. Då måste huvudman förstå 

skolbibliotekets roll i dagens skola. Uppdraget kan ibland ses som en 

förlängning av folkbibliotekets och fokus hamnar ofta på enbart det 

läsfrämjande uppdraget.  

 

Läroplanen för grundskolan ger rektorn ansvaret för att skolbibliotekets 

verksamhet ska användas som en del i undervisningen för att stärka 

elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. Regeringen har tillsatt 

en utredning (Dir. 2019:91 Stärkta skolbibliotek och läromedel) som ska ge 

förslag på aktiviteter som kan stärka skolbiblioteken och bemanningen av 

dessa. Vad denna kommer leda till är i nuläget oklart, men det ger en 

fingervisning om att skolbibliotekens roll är viktig och att den synliggörs i 

allt fler sammanhang och större utsträckning.  

 

Bilden av ett bibliotek som präglar många är folkbibliotekets; en öppen 

verksamhet där tillgängligheten för alla är det viktigaste. Genom att få 

tillgång till rummet får jag tillgång till biblioteket. Det är inte 

skolbibliotekets uppdrag. Skolbibliotekets uppdrag är att stärka eleverna i 

såväl det läsfrämjande som i deras digitala kompetens. Det görs inte genom 

att vara en öppen verksamhet med enbart tillgång till rummet skolbibliotek. 

Det krävs kompetens som tillsammans med lärarna kan planera, bygga upp 

arbetet och utvärdera.  

 

En tydlig bild av skillnaden mellan folkbibliotek och skolbibliotek är central 

för en förståelse av vad skolbiblioteket är. Ett folkbibliotek styrs av 

bibliotekslagen och de kulturmål som satts i respektive kommun. 

Folkbibliotekens syfte är att ha biblioteket öppet för alla låntagare, det styrs 
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av kulturnämnden och har ett program som ska nå så många som möjligt. 

Ett folkbibliotek är inte ett skolbibliotek. Här kan det då bli problematiskt 

när man kombinerar och delar tjänster. När slutar skolbibliotekets uppdrag 

och när börjar folkbibliotekets? För de skolbibliotekarier som är anställda av 

kulturförvaltningen kan detta skapa ett ännu större dilemma av 

tillhörighetsproblematik. Det ställer stora krav på starka och reglerade 

överenskommelser och förtydligande över vilka ansvar respektive 

verksamhet har gentemot varandra.  

 

Rektors ansvar ställer krav på kompetensen och förutsättningarna att förstå 

skolbibliotekets roll. Ett rum utan kompetent personal kan omöjligen uppnå 

kravet från läroplanen. 

Nulägesbeskrivning 

Organisationen 

 

Det finns ingen standardiserad modell för att organisera skolbibliotek. I 

Eslöv har vi valt att förlägga skolbibliotekarietjänsterna till Kultur och fritid 

och att skolbibliotekarierna är utplacerade på sina respektive skolor. Inom 

KoF finns en bibliotekarie som har samordningsuppdrag. 

 

I Malmö är skolbibliotekarierna anställda av skolan och 

samordningsuppdraget ligger inom skolförvaltningen. I Trelleborg är 

skolbibliotekarierna anställda av Stadsbiblioteket, har Stadsbiblioteket som 

sin arbetsplats och gör besök på kommunens skolor. I Ystad arbetar en 

skolbibliotekarie centralt inom skolförvaltningen och lärarbibliotekarier är 

stationerade på skolorna. 

 

Gemensamt för de modeller som fungerar bra är dock att det finns en 

samordningsfunktion som kan arbeta centralt i administrationen, men också 

ut mot skolorna. Samordnaren behöver vara ett nav mellan det praktiska 

arbetet på skolan och skolbiblioteksutvecklingen i kommunen. 

 

I Eslöv är skolbibliotekssamordnaren en skolbibliotekarie inom KoF som 

har samordningsuppdraget som en del i sin tjänst. Samordnaren fördelar 

medieanslag, organiserar möten för skolbibliotekspersonal inom både KoF 

och BoU och är verksamhetsnära stöd respektive motpart för KoF och BoU. 

Inom KoF och ut mot skolbibliotekspersonalen inom både KoF och BoU 

fungerar det ganska bra, men rollen är otydligt definierad gentemot 
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skolledningen på de olika skolorna. I handlingsplanen som togs fram 2019 

så lades ett förslag fram på en handläggare från respektive förvaltning för att 

arbeta centralt. Skolbibliotekssamordnaren skulle kunna fungera som 

handläggare inom KoF, med en tydlig motpart inom BoU.   

 

Skolbiblioteksverksamheten för grundskolorna i Eslövs kommun regleras av 

partnerskapsavtalet mellan förvaltningarna Barn och utbildning (BoU) och 

Kultur och fritid (KoF). I grova drag kan kostnadsfördelningen sägas vara 

att KoF ansvarar för skolbibliotekarier och medieförsörjning, medan BoU 

ansvarar för inventarier och drift. Då tanken är att skolbiblioteket ska vara 

en integrerad del av skolan har respektive rektor huvudansvar för att 

skolbiblioteket drivs och används på ett så bra sätt som möjligt. 

 

Utöver den löpande verksamheten finns det hos KoF en bibliotekarie som 

har samordningsansvar, en skolbibliotekssamordnare.  

 

Bemanning 

Skolbiblioteken bemannas huvudsakligen av bibliotekarier från Kultur och 

fritid. Inom Eslövs tätort finns 2,3 årsverken fördelad på 2 bibliotekarier på 

100 respektive 75 procent och en biblioteksassistent på 50%. 

Skolbibliotekarien på heltid jobbar mot Norrevång F-6 och 7-9, Fridasro 

och Bredablick. Skolbibliotekarien på 75% jobbar mot Västra och Ekenäs. 

På de integrerade folk- och skolbiblioteken i byarna finns 2 årsverken 

fördelat på 4 halvtidstjänster med fackutbildade bibliotekarier. Barn och 

utbildning står för bemanningen, eller en del av den, på några skolor med 

personal som huvudsakligen har annan utbildning än 

bibliotekarieutbildning. Undantaget är Östra skolan, där skolbibliotekarien 

har en lärarutbildning i grunden och har valt att vidareutbilda sig till 

bibliotekarie. Nedan följer bemanningen på skolorna i kommunen. 

 

 Skolbibliotekarie KoF Personal från BoU Kommentar 

Fridasroskolan 25% 50%  

Sallerupskolan 0% 50%  

Västra skolan 75%  20% detta läsår, då 

Ekenäs renoveras 

NV F-6 125%  Tillsammans med NV 7-

9 och Bredablick 

Nya Östra 0% 50%  
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Ekenäs 75%  50% detta läsår, delat 

med Källeberg 

Källeberg 0%  50% endast detta läsår,  

NV 7-9 100%   

Stehag 50%   

Marieskolan 50%   

Flyinge 50%   

Harlösa 0%   

Östra strö 0%   

Ölyckeskolan 50%   

Bredablick 100%   

 

Problemområden 

 

Ansvarsfrågan 

Ett stort problem med rådande modell för organisering av skolbiblioteket är 

det fragmenterade ansvaret. Rektor ansvarar för driften av skolbiblioteket, 

men har ofta inte personalansvar för den eller de personer som arbetar i 

biblioteket. Rektor har därför begränsade möjligheter att driva 

skolbiblioteket i önskad riktning.  

 

Personalansvaret ligger istället hos bibliotekschef, vilket i sin tur har 

begränsade möjligheter att påverka sin personals arbetssituation då den styrs 

av skolans verksamhet. 

 

Samordnaren har också en organisatoriskt svår roll, då 

samordningsmandatet kommer från KoF och därmed inte gäller den del av 

skolbibliotek som faller under BoU. Skolbibliotekssamordnaren har heller 

ingen kontakt med andra typer av samordningsverksamheter inom skolan, 

då dessa ligger hos BoU. 

 

Partnerskapsavtalet och den tillhörande handlingsplanen är ett försök att 

råda bot på den problematiska ansvarsfördelningen. Det lyckas i viss mån, 

men det brister både i grader av reglering och i kommunikation.  

 

En konsekvens av otydligheten i ansvaret är att det inte finns någon 

övergripande skolbiblioteksplan i kommunen. Förutsättningarna för att 
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skriva en är också dåliga, då ingen av förvaltningarna äger tillräckligt 

mycket av frågan för att kunna skriva en. 

 

Kostnadsfrågan 

Kostnaderna för skolbiblioteksverksamheten regleras av 

partnerskapsavtalet. Kostnadsfördelningen i sig är i grunden inte 

problematisk, även om det inte är ordentligt förankrat i verksamheterna vem 

som ska stå för vad. Det som är problematiskt är att ingen har ett 

helhetsgrepp om kostnaderna. Möjligheten att styra verksamheten i önskad 

riktning är därför begränsade. 

 

Då personalansvaret ligger hos KoF kan rektor inte styra i vilken grad 

biblioteket är bemannat. En satsning på biblioteket från skolans håll innebär 

i praktiken en satsning på det fysiska rummet, utan garantier att fackutbildad 

personal ska arbeta där. 

 

Det omvända gäller också. En personalsatsning från KoF innebär inte att det 

finns materiella förutsättningar för att bedriva biblioteksverksamhet. 

 

Då kostnaderna delas mellan två förvaltningar genom partnerskapsavtal, 

men tas ur budget från respektive verksamhet (den enskilda skolan eller 

skolbiblioteket) finns det en risk att kostnader som bärs av den andra 

verksamheten ses som gratis och därmed inte värderas som andra 

motsvarande kostnader som tas från den egna budgeten. Ett exempel är 

skolbibliotekarierna, som inte belastar skolans budget. Konsekvensen blir, i 

vissa fall, att skolan inte ställer adekvata krav på tjänsten då de får tjänsten 

kostnadsfritt oavsett hur mycket de nyttjar den. 

 

Kunskap om skolbibliotek 

Kunskapsnivån vad gäller skolbibliotek är i många fall låg bland rektorerna. 

Då rektorerna ansvarar för driften av skolbiblioteken är det ett problem. Två 

av de ovan nämnda problemen kan vara en förklaring till varför 

kunskapsnivån är så låg. En har att göra med ansvarsfördelningen. Det har 

tidigare inte varit tydligt, annat än en kort skrivelse i läroplanen, att rektor 

ansvarar för skolbiblioteket. Så som organisationen ser ut i Eslöv är det lätt 

att ansvaret ligger på biblioteket. Skrivningen om ansvar skärptes i 

revideringen av partnerskapsavtalet 2019/2020, men det har inte slagit 

igenom ordentligt. 
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Det har skapat en situation där skolbiblioteken i viss utsträckning ses som 

en extern tjänst som KoF levererar. Det andra problemet, den problematiska 

kostnadsfördelningen, spär på det. I och med att skolbibliotekariernas 

tjänster inte kostar något för skolan har skolbiblioteksverksamheten setts 

som en extern tjänst som är gratis, vilket har bidragit till att förväntningarna 

från skolan i vissa fall har varit lågt.  

 

Även om skolbibliotek sedan LGR11 har varit inskrivet i läroplanen och att 

skrivningarna har skärpts i och med revideringen 2018 så har 

Skolinspektionens uppföljning av hur skolorna jobbar med skolbibliotek 

varit begränsad. Det har därför varit brist på information från skolhåll 

centralt om hur skolbiblioteksverksamhet faktiskt ska bedrivas effektivt, 

även om utredningar som “Värdet av skolbibliotek” har kunnat tjäna som 

stöd. 

 

Resultatet är att de enskilda rektorerna generellt har låg kunskapsnivå vad 

gäller att driva skolbibliotek. De ser ofta inte nyttan med skolbibliotek, 

åtminstone inte i ett vidare perspektiv. Incitamenten för att bedriva ett bra 

arbete har heller inte funnits, då tjänsterna inte har kostat rektorerna något 

och Skolinspektionen inte har följt upp att det görs på ett bra sätt.  

 

Även om den generella kunskapsnivån bland rektorer är låg, så fungerar 

skolbiblioteksverksamheten bra på ett par platser i kommunen. Ett av de 

stora problemen är att kvaliteten på skolbiblioteksverksamheten skiljer sig 

väldigt mycket åt mellan de olika enheterna. Långt ifrån alla rektorer är 

oengagerade och okunniga vad gäller skolbibliotek, men då vi strävar efter 

en jämlik skola för alla grundskoleelever i kommunen är det otillräckligt att 

det fungerar bra på ett fåtal platser.   

 

Kommunikation 

Så som partnerskapsavtalet är formulerat så krävs det en omfattande 

kommunikation mellan förvaltningarna för att allt ska fungera. Det gäller 

både kommunikation mellan chef och chef, medarbetare-chef och mellan 

medarbetare och medarbetare i de två förvaltningarna. 

 

I och med att skolbibliotekarierna tillhör KoF sker utvecklingssamtal och 

uppföljning av det mellan bibliotekschef och skolbibliotekarie, trots att 

skolbibliotekarien jobbar på en arbetsplats där bibliotekschefen endast har 
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indirekt inflytande. Utvecklingsmål och uppföljning är således frikopplat 

från skolbibliotekariens arbetsplats och dess verksamhetschef. På vissa 

enheter är dock kommunikationen mellan skolbibliotekarie och rektor god, 

men det saknas en övergripande systematik vilket gör att målet om en 

jämlik skolbiblioteksverksamhet är svårt att nå.  

 

Det finns heller ingen systematik i hur kommunikationen mellan rektor och 

bibliotekschef sker. Allt som oftast har kommunikation skett när det 

uppstått en kris, men där signalerna på krissituationen har kommit långt 

tidigare. 

 

Kommunikationen mellan medarbetare i de två förvaltningarna har även de 

brustit i systematik. Det är stor variation mellan enheterna vad gäller om 

skolbibliotekarien är inbjuden till allmänna möten såsom arbetsplatsträffar. 

På vissa enheter fungerar det bra, medan det på andra håll inte fungerar alls. 

 

Bemanning 

Antalet skolbibliotekarietjänster är, sett till elevantal och kraven på 

skolbibliotek, allt för få. Det gäller framför allt Eslövs tätort. 

Bemanningsgraden av skolbibliotekarier har de 10 senaste åren legat på 

1,75 årsverken i tätorten, fördelat på en heltidstjänst och en 75% tjänst. Det 

har dock tillkommit en skolbibliotekarie på 50% på Östra skolan, men det 

har skolan finansierat själva inom ramen för sin befintliga budget.  

 

Under de senaste 10 åren har dock skolbiblioteken upptagits i läroplanen, 

elevunderlaget växt och F-6 inkluderats i de elever som ska erbjudas 

fackutbildad skolbibliotekarie. Tidigare var det bara årskurs 7-9 som var 

garanterade det enligt partnerskapsavtalet. Även om resursfrågan inte ska 

vara det primära i denna utredning är det svårt att komma ifrån att det är en 

problematisk situation med bemanningsgraden i Eslövs tätort. 

 

I byarna är skolbiblioteken integrerade i biblioteksfilialerna och 

bemanningssituationen är där relativt god. Harlösa är undantaget, där skolan 

inte ligger i anslutning till biblioteksfilialen och därför står utan 

skolbibliotekarie. 
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Förslag på förbättringar 

Det finns två saker som vi framför allt vill lyfta som nyckelfaktorer för att 

skapa en god och likvärdig skolbiblioteksverksamhet för alla elever i 

kommunen och det är rektorernas kunskap om skolbibliotek och ökad 

bemanning. 

 

Vi diskuterade i ett inledande skede av utredningen möjligheten att flytta 

skolbibliotekarietjänsterna till Barn- och utbildningsförvaltningen och att 

skolbibliotekarierna då skulle ha respektive skolas rektor som närmsta chef. 

Även om det finns organisatoriska vinster med det så saknas i dagsläget 

förutsättningar för att bedriva skolbiblioteksutveckling på många skolor i 

kommunen. En överflyttning av tjänsterna utan att först ha höjt rektorernas 

kompetens vad gäller skolbibliotek kan få konsekvensen att 

skolbibliotekssituationen i Eslöv blir sämre än vad den är idag. 

 

Rektorerna är nyckelpersoner i skolbiblioteksfrågan, då det är de som är 

ansvariga för att skolbiblioteket används som en pedagogisk resurs. Det 

behövs därför utbildningsinsatser för att alla rektorer ska förstå 

skolbibliotekets funktion och varför det är en resurs de behöver satsa på. 

Även om det finns en resursbrist vad gäller bemanning så har vi också ett 

underutnyttjande av befintliga resurser, då vissa rektorer saknar kompetens 

att använda skolbiblioteket och skolbibliotekariens kompetens på ett bra 

sätt. 

 

Bemanningen behöver också öka. Vi har två skolor i Eslövs tätort som 

saknar fackutbildad bibliotekspersonal: Källeberg och Sallerup. De 

befintliga tjänsterna i tätorten är svåra att stycka upp ytterligare. Utanför 

tätorten så har vi Harlösa och Östra strö som saknar skolbibliotekarie. Då de 

befintliga tjänsterna är svåra att dela upp ytterligare så behövs det rekryteras 

fler skolbibliotekarier för att vi ska kunna erbjuda en god och jämlik 

skolbiblioteksverksamhet för alla grundskoleelever i kommunen. 
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2021-10-25 
Per Andersson Kultur- och fritidsnämnden 
+4641362214  
per.andersson@eslov.se  
 
 

Kultur och Fritid  1(3) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Skolbiblioteken i Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning 
Tjänstepersoner från Barn- och Utbildningsförvaltningen (BoU) och Kultur- och 
Fritidsförvaltningen (KoF) har initierat ärendet om överflyttning av skolbiblioteken 
från kultur- och fritidsnämnden till barn- och familjenämnden.  

Beslutsunderlag 
Skolbiblioteken i Eslövs kommun, en nulägesbeskrivning 
Skolbibliotek för bildning och utbildning SOU-20213 
Ekonomisk transferering 

Beredning 
Under hösten 2020 fick grundskolechef Ulrika Narling och bibliotekschef Per 
Andersson i uppdrag av sina förvaltningschefer att utreda situationen för 
skolbiblioteken i Eslövs kommun och ge förslag på förbättringar. Det resulterade i 
rapporten “Skolbiblioteken i Eslövs kommun - En nulägesbeskrivning och 
identifiering av problemområden”. 
 
Ett av de problem som lyfts i rapporten är det otydliga ansvaret för skolbiblioteken. 
Rektor har ansvar för att skolbiblioteket används på ett bra sätt, men har inte 
personalansvar för de bibliotekarier som arbetar på skolbiblioteket. Istället ligger 
personalansvaret hos bibliotekschefen, men denne har små möjligheter att påverka 
skolbibliotekariens arbetssituation. Det avhjälps till viss del genom 
partnerskapsavtalet mellan förvaltningarna, men det finns organisatoriska problem 
som är svåra att avhjälpa inom ramen för hur organisationen ser ut i dagsläget. 
 
I förslagen till förbättring skriver rapportförfattarna att de har diskuterat möjligheten 
att flytta över skolbibliotekarietjänsterna från KoF till BoU. De skriver att det skulle 
lösa många av de organisatoriska problemen. De avvisar dock förslaget om 
överflyttning då de gjorde bedömningen att den generella kunskapsnivån om 
skolbibliotek hos rektorerna var allt för låg vid tidpunkten då rapporten skrevs. 
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Istället rekommenderar de att fokus initialt bör vara att utbilda rektorerna i hur 
skolbiblioteksverksamhet bör bedrivas från ledningshåll. 
 
Under 2021 har utbildningsinsatser riktade mot rektorerna påbörjats. 
Förutsättningarna är därför annorlunda än när rapporten skrevs och det hinder för att 
flytta tjänsterna som rapporten såg finns inte på samma sätt idag. 
 
I början av 2021 publicerades delbetänkandet SOU 2021:3 “Skolbibliotek för 
bildning och utbildning”. Utredningen ger ett antal lagförslag och förslag på 
ändringar i läroplanerna för att stärka skolbibliotekens roll. Om lagförslagen blir lag 
kommer högre krav än idag ställas på huvudman för att bedriva ändamålsenlig 
skolbiblioteksverksamhet, bland annat genom krav på bemannad 
skolbiblioteksverksamhet. 
 
I utredningen lyfts frågan om skolbibliotekariernas organisatoriska hemvist. 
Utredningen gör bedömningen att rektor bör vara chef över skolbibliotekarierna. 
Utredarna ser en rad fördelar med att rektor är chef. Genom det: 
 

[...] blir skolbiblioteket en naturlig del av den pedagogiska verksamheten, 
så att skolbiblioteket används som pedagogisk resurs och kommer 
alla elever till del. Rektorers engagemang för skolbiblioteket förefaller öka när 
de ansvarar för personalen i skolbiblioteket. Rektorer får också insyn i 
skolbiblioteksverksamheten när de genomför utvecklingssamtalen med 
bibliotekarien. En annan fördel med att rektor är chef över personalen på 
skolbiblioteket är att rektor på så vis kan styra över bibliotekariernas arbetstid, 
vilket underlättar när rektor ska skapa förutsättningar för samarbetet mellan 
skolbibliotekarierna och lärarna. Även möjligheten för rektor att organisera 
gemensam tid för planering och kompetensutveckling för lärare och 
bibliotekarier ökar om rektor har personalansvar för bibliotekarierna. (s. 197) 

 
På grund av det som framkommer i rapporten om skolbiblioteken i Eslöv och det 
som står i delbetänkandet om skolbibliotek föreslår vi att skolbiblioteksverksamheten 
ska flyttas från KoF till BoU och att huvudansvar för skolbiblioteksverksamheten i 
Eslöv ska ligga hos BoU. 
 
I Eslöv finns fyra så kallade integrerade bibliotek, där biblioteket är ett kombinerat 
folk- och skolbibliotek. Det gäller biblioteken i Löberöd, Stehag, Marieholm och 
Flyinge. Bibliotekarierna på dessa bibliotek har tjänster där vissa timmar är avsatta 
till skolan och vissa till folkbiblioteket. I budget ligger inte tjänsterna under 
grundskolebiblioteken (verksamhet 44023), utan under folkbiblioteken (verksamhet 
32000). Tjänsterna bör inte flyttas över i detta skede, utan tjänsterna bör ses över vid 
naturliga avgångar (exempelvis pensionsavgång) för att då se på möjligheten att 
flytta över den del av tjänst som rör skolbiblioteket till BoU. 
 
Det överflyttningen gäller är alltså endast de skolbibliotek som enbart fungerar som 
skolbibliotek och där personal från KoF bemannar. Det är dels Ekenäs och Västra, 
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där en bibliotekarie från KoF bemannar det för skolorna gemensamma biblioteket på 
100%. Sedan är det Norrevång F-6, 7-9, Bredablick och Fridasro där en bibliotekarie 
från KoF och en biblioteksassistent från Kof bemannar på 100%, respektive 50%. 
 
Vi ser det som önskvärt inom båda förvaltningarna att det goda samarbete som finns 
mellan folkbibliotek och skolbibliotek består, där vi exempelvis har en gemensam 
bibliotekskatalog och boktransporter mellan biblioteken. Samarbetet regleras av ett 
partnerskapsavtal mellan förvaltningarna som revideras årligen och undertecknas av 
de båda förvaltningscheferna. Partnerskapsavtalet kommer att bibehållas även efter 
en överflyttning. 
 
De ekonomiska konsekvenserna för KoF är att den budget som är avsatt för 
grundskolebiblioteken (verksamhet 44023) överförs till BoU. Budgeten är på 
1448tkr, där 1148tkr är lönekostnader och 300tkr är kostnad för medier och 
kontorsmaterial. 
 
Vidare finns det driftskostnader för skolbiblioteken för exempelvis bibliotekssystem 
och boktransporter. Se bilaga Ekonomi_tranferering.pdf. Dessa ligger i budgeten för 
folkbiblioteken (verksamhet 32000), men kommer att debiteras BoU och regleras i 
partnerskapsavtalet då kostnaderna är avhängiga hur BoU kommer att organisera sin 
skolbiblioteksverksamhet. De kan exempelvis välja att sköta vissa delar av driften 
själva, varvid vi inte kommer att ha en kostnad för den delen. 
 

Förslag till beslut 
- Kultur- och Fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att ansvaret för skolbiblioteksverksamheten flyttas över 
från kultur- och fritidsnämnden till barn- och familjenämnden från och med 
20220101. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Marcus Kulle Per Andersson 
Förvaltningschef Bibliotekschef 
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Sammanträdesprotokoll 
2021-11-30 

 

Kommunstyrelsen  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 257    KS.2021.0141 

Revidering av reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda 
i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
De digitala politiska möten som har hållits under pandemitiden har möjliggjort för 
förtroendevalda i kommunen att delta på flera möten hos såväl Eslövs kommun som 
hos andra offentliga organ vid samma tidpunkt. Med anledning av det så förtydligas 
nu i reglementet att arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst inte kan utgå för 
två möten som äger rum vid samma tidpunkt. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott § 48, 2021 Revidering av reglemente om 

ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Eslövs kommun 
 Förslag till beslut; Revidering av reglemente om ekonomiska förmåner till 

förtroendevalda i Eslövs kommun 
 Reviderat reglemente om ekonomiska förmåner förtroendevalda 
 

Beredning 
När fysiska möten var norm var frågan om dubbla arvoden för möten som ägde rum 
samtidigt ingenting som reglerades då den faktiska möjligheten att vara på två möten 
samtidigt varit minimal. Med teknikutvecklingen har detta ändrats då möten kan äga 
rum även digitalt och möjliggör på så sätt att man kan delta i ett möte på en skärm 
samtidigt som man också är med på ett annat möte. 

Då det är önskvärt med tydliga regleringar som följer med i teknikutvecklingen 
föreslås ett förtydligande i reglementet som innebär att om man får arvode eller 
ersättning för förlorad arbetsinkomst hos Eslövs kommun eller annan offentlig aktör 
där man närvarar i egenskap av politiskt förtroendevald exempelvis i Region Skåne 
eller i domstol så kan det inte samtidigt utgå arvode/ersättning för ytterligare ett möte 
i kommunens regi. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås att fastställa reviderat Reglemente om ekonomiska 
förmåner för förtroendevalda i Eslövs kommun och att ändringarna träder i kraft den 
1 januari 2022. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
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§ 48    KS.2021.0141 

Revidering av reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda 
i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
De digitala politiska möten som har hållits under pandemitiden har möjliggjort för 
förtroendevalda i kommunen att delta på flera möten hos såväl Eslövs kommun som 
hos andra offentliga organ vid samma tidpunkt. Med anledning av det så förtydligas 
nu i reglementet att arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst inte kan utgå för 
två möten som äger rum vid samma tidpunkt. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Revidering av reglemente om ekonomiska förmåner till 

förtroendevalda i Eslövs kommun 
 Reviderat reglemente om ekonomiska förmåner förtroendevalda 
 

Beredning 
När fysiska möten var norm var frågan om dubbla arvoden för möten som ägde rum 
samtidigt ingenting som reglerades då den faktiska möjligheten att vara på två möten 
samtidigt varit minimal. Med teknikutvecklingen har detta ändrats då möten kan äga 
rum även digitalt och möjliggör på så sätt att man kan delta i ett möte på en skärm 
samtidigt som man också är med på ett annat möte. 
 
Då det är önskvärt med tydliga regleringar som följer med i teknikutvecklingen 
föreslås ett förtydligande i reglementet som innebär att om man får arvode eller 
ersättning för förlorad arbetsinkomst hos Eslövs kommun eller annan offentlig aktör 
där man närvarar i egenskap av politiskt förtroendevald exempelvis i Region Skåne 
eller i domstol så kan det inte samtidigt utgå arvode/ersättning för ytterligare ett möte 
i kommunens regi. 

Yrkanden 
Johan Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 
- Arbetsgivarutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa reviderat Reglemente om ekonomiska förmåner för 
förtroendevalda i Eslövs kommun och att ändringarna träder i kraft den 1 januari 
2022. 
- Paragrafen justeras omedelbart. 
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Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
Juridiska avdelningen 
HR-avdelningen 
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2021-11-03 
Karl Lundberg Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 
+4641362541  
karl.lundberg@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Revidering av reglemente om ekonomiska förmåner 
till förtroendevalda i Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning 
De digitala politiska möten som har hållits under pandemitiden har möjliggjort för 
förtroendevalda i kommunen att delta på flera möten hos såväl Eslövs kommun som 
hos andra offentliga organ vid samma tidpunkt. Med anledning av det så förtydligas 
nu i reglementet att arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst inte kan utgå för 
två möten som äger rum vid samma tidpunkt.  

Beslutsunderlag 
Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda 

Beredning 
När fysiska möten var norm var frågan om dubbla arvoden för möten som ägde rum 
samtidigt ingenting som reglerades då den faktiska möjligheten att vara på två möten 
samtidigt varit minimal. Med teknikutvecklingen har detta ändrats då möten kan äga 
rum även digitalt och möjliggör på så sätt att man kan delta i ett möte på en skärm 
samtidigt som man också är med på ett annat möte.  
 
Då det är önskvärt med tydliga regleringar som följer med i teknikutvecklingen 
föreslås ett förtydligande i reglementet som innebär att om man får arvode eller 
ersättning för förlorad arbetsinkomst hos Eslövs kommun eller annan offentlig aktör 
där man närvarar i egenskap av politiskt förtroendevald exempelvis i Region Skåne 
eller i domstol så kan det inte samtidigt utgå arvode/ersättning för ytterligare ett möte 
i kommunens regi.  
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Förslag till beslut 
- Arbetsgivarutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa reviderat Reglemente om ekonomiska förmåner 
för förtroendevalda i Eslövs kommun och att ändringarna träder i kraft den 1 
januari 2022. 

- Beslutet justeras omedelbart.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Juridiska avdelningen 
HR-avdelningen 
 
 
 
Eva Hallberg Karl Lundberg 
Kommundirektör HR-chef 
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ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 
__________________________________________________ NR 12 

REGLEMENTE OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL 
FÖRTROENDEVALDA I ESLÖVS KOMMUN 

 
 
Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-08, § 97. 
Reviderad genom beslut av kommunfullmäktige 202X-XX-XX  
Gäller fr o m 2022-01-01 
 
 
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 
Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 
 
§ 1 
1. Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen 
(1991:900). 
 
2. För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid, det vill säga de som fullgör uppdrag 
som utgör minst 40 % av en heltidstjänst, gäller endast 7 § samt 10-18 §§. 
(Se dock 8 § punkt 7 och 9 samt 10 § punkt 4) 
 
3. Förtroendevald är skyldig att personligen motta av kommunfullmäktige fastställt 
arvode. 
 
 
Ersättningsberättigade sammanträden, förrättningar m m 
 
§ 2 
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts 
närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges nedan samt i 3-6 §§, 8 § och 
10-14 §§ för 
 
a) sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder, 
nämndutskott, nämndberedningar, liksom revisorernas sammanträden, 
 
b) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper, 
 
c) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, 
kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband 
med det kommunala förtroendeuppdraget, 
 
d) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan 
motpart till kommunen, 
 
e) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde 
själv tillhör, 
 
f) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ, 
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g) presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott, 
 
h) besiktning eller inspektion, 
 
i) överläggning med utomstående myndighet eller organisation, 
 
j) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag, 
 
k) uppdrag i samrådsorgan/intressesammansatt organ mm där den förtroendevalde valts 
av fullmäktige och inte erhåller arvode och/eller förlorad arbetsinkomst. 
__________________________________________________________________________ 
 
Rätt till arvode för sammanträden m m och förrättningar 
föreligger inte för t ex 
 
1) protokollsjustering, 
 
2) partigruppmöten, som hålls med anledning av eller i direkt anslutning till 
sammanträde som anges under a, 
 
3) överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ den 
förtroendevalde själv tillhör. 
 
4) deltagande i sammanträde som äger rum vid samma tidpunkt som annat sammanträde hos 
kommunen eller annat offentligt organ såsom region Skåne, domstol etc. där arvode utbetalas.  
 
 
ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT FÖR FÖRLORADE 
PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMÅNER 
 
Förlorad arbetsinkomst 
 
§ 3 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst per timme. 
Förtroendevald, som är arbetstagare i Eslöv kommun med anställningsvillkor reglerade 
enligt Allmänna Bestämmelser (AB) medges behålla lönen under ledighet för fullgörande av 
förtroendeuppdrag åt kommunen. 
 
För förtroendevald egen företagare ersätts förlorad arbetsinkomst enligt följande: 
Schablonårsinkomst per år = årsarbetstid 1980 timmar (12 månader multiplicerat med 165 
timmar) multiplicerat med arvodet för sammanträden mm och förrättningar. 
 
 
Den förtroendevalde ansvarar själv för att till kommunledningskontoret lämna in uppgifter om 
aktuella och förändrade förhållanden avseende sin anställning/eget företag.    
 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår inte för sammanträde där den förtroendevalde från 
annat håll får ersättning för förlorad arbetsinkomst för deltagande på sammanträde hos 
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kommunen eller annat offentligt organ såsom region Skåne, domstol etc. för samma 
tidsperiod.  
 
 
Förlorad pensionsförmån 
 
§ 4 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån.  
 
 
Förlorad semesterförmån 
 
§ 5 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån som inte ingår i 
ersättningen för förlorad arbetsinkomst enligt § 3. 
 
 
 
Särskilda arbetsförhållanden m m 
 
§ 6 
Rätten till ersättning enligt 3-4 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med 
speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt 
att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till 
sammanträdet eller motsvarande. 
 
Rätten till ersättning enligt 3-4 §§ omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller 
motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller 
motsvarande. 
 
 
ARVODEN M M 
 
Årsarvode 
 
§ 7 
Ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande samt ledamot har rätt till årsarvode med 
belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 
 
För årsarvoderad som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt 
uppdrag under tid som överstiger 2 månader ska arvodet minskas i motsvarande mån. 
 
För kommunalråd gäller följande regler: 
 
1. Bortovaro till följd av sjukdom: under de första 14 dagarna ingen reducering av 
årsarvodet. För följande dagar utgör reduceringen 1/365-del för varje dag. 
 
Bortovaro till följd av föräldraledighet: årsarvodet reduceras med 1/365-del för varje 
dag föräldrapenning erhålles. 
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2. Kommunalråd, som är ordförande eller 1:e vice ordförande i nämnd, styrelse, utskott eller 
dylikt erhåller enbart årsarvode som kommunalråd enligt bilaga till § 7.  
Undantag: Ordförande- och 1:e vice ordförandeskap i kommunstyrelsen 
 
Gruppledararvode 
 
Årsarvode för gruppledare utgår med ett fast belopp för varje parti samt ett belopp som 
fördelas proportionerligt utifrån antal mandat i fullmäktige. Belopp fastställs i bilaga (Års- 
och timarvoden för förtroendevalda i Eslövs kommun) efter genomfört val till 
kommunfullmäktige.   
 
Gruppledare för partier som har kommunalråd har inte rätt till gruppledararvode. Partier ska 
utse gruppledare som ska anmälas till kommunfullmäktige.  
 
Arvode för sammanträde, förrättningar mm enligt 8 § i Eslövs kommuns reglemente för 
ekonomiska förmåner samt ersättning för förlorad arbetsinkomst till gruppledare betalas bara 
ut vid sammanträden och förrättningar som kommunen genom kallelse har bjudit in till. 
Övriga omkostnader ska täckas av gruppledararvodet.  
 
Arvode utbetalas inte till gruppledare för förrättning som härrör till gruppledarskapet med 
undantag för sammanträde/förrättning som påbörjas efter kl. 17.00. 
 
Vid frånvaro görs avdrag från arvodet enligt samma principer som för kommunalråd enligt 7 
§.  
 
Skulle en situation uppstå i kommunfullmäktige att en ledamot byter parti eller inte 
representerar något parti, tillfaller det gruppledararvodet för just det mandatet det parti för 
vilket ledamoten ursprungligen valdes in i kommunfullmäktige. 
 
Vid fördelning av mandatstödet beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd 
enligt 14 kap vallagen (2005:837).  
 
 
 
Arvode för sammanträden, förrättningar m m 
 
§ 8 
Förtroendevalda, som deltar i sammanträde eller förrättning enligt § 2, har rätt till 
sammanträdesarvode eller timarvode med belopp och på sätt som följer nedan: 
 
1. För fullmäktige gäller sammanträdesarvode enligt bilaga 
 
2. För övriga förtroendevalda utbetalas arvode för varje fullgjord halv eller hel timme. 
Påbörjad halv timme räknas som hel halvtimme. Timarvode utgår enligt bilaga. 
 
3. För inläsning av handlingar och övriga enskilda praktiska förberedelser i anslutning 
till sammanträdet/förrättningen utbetalas arvode för 1 timme för varje 
sammanträde/förrättning. (undantag kommunfullmäktigesammanträden) 
 
4. Arvode utbetalas för högst 8 timmar per dygn oavsett antal bevistade 
sammanträden/förrättningar. 
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5. Är ordförande och 1:e eller 2:e vice ordförande helt frånvarande från sammanträde, 
utbetalas dubbelt arvode till den som utsetts att leda sammanträdet. 
 
6. Arvode utbetalas inte till kommunalråd med undantag för sammanträde/förrättning 
som påbörjas efter kl. 17.00. 
 
7. Arvode utbetalas inte till ordförande och vice ordförande i eget organ (fullmäktige, 
nämnd, styrelse och utskott) samt överförmyndarnämnden under dagtid fram till 17.00 med 
undantag för deltagande i utbildningar, konferenser och studiedagar. 
 
8. Uppräkning av arvoden i detta reglemente sker vid varje årsskifte med kommunens 
genomsnittliga procentuella lönehöjning föregående år. 
Undantag: Heltidsarvoderade kommunalråds årsarvode uppräknas med medellöneökningen för 
förvaltningscheferna. 
 
Arbetsgivarutskottet fastställer arvodena. 
 
Kommunal pension 
 
§ 9 
För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om kommunal pension i 
det kommunala pensionsreglementet. 
 
 
ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER 
 
Resekostnader 
 
§ 10 
1. Kostnader för resor till och från sammanträden/förrättningar utom kommunen ersätts 
enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet. 
 
2. Vid sammanträde/förrättning inom kommunen, som äger rum på plats på längre 
avstånd än fem kilometer från den förtroendevaldes bostad, utbetalas 
resekostnadsersättning enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i 
det kommunala reseavtalet. 
 
3. Ersättning enligt punkt 2 utbetalas även för resa föranledd av protokolljustering. 
 
4. Punkt 2 och 3 gäller inte för kommunalråds resa mellan bostad och Stadshuset i Eslöv 
dagtid (06.00 - 17.00) måndag - fredag. 
 
Barntillsynskostnader 
 
§ 11 
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden/förrättningar för tillfällig vård och tillsyn av barn som vårdas i den 
förtroendevaldes familj. 
 
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan 
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närstående och ej heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. 
 
Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk 
 
§ 12 
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden/förrättningar för tillfällig vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk 
person som i den förtroendevaldes bostad. 
 
Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan 
närstående. 
 
Handikappad  Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader 
 
§ 13 
Ersättning betalas till förtroendevald för de särskilda kostnader som uppkommit till följd av 
deltagande vid sammanträden/förrättningar och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår 
kostnader för t.ex. resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och 
uppläsning av handlingar och liknande. Ersättningen prövas i varje särskilt fall av 
kommunstyrelsens arbetsgivarutskott. 
 
Övriga kostnader 
 
§ 14 
För andra kostnader än som avses i 10-13 §§ betalas ersättning om den förtroendevalde kan 
visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 
Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom 
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom. 
Ersättningen prövas i varje särskilt fall av kommunstyrelsens arbetsgivarutskott. 
 
Hur man begär ersättning 
 
§ 15 
För att få ersättning enligt 3-6 §§ och 10-14 §§ ska den förtroendevalde styrka sina 
förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till fullmäktiges eller 
nämndens sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot dem. Vid anmälan ska de 
blanketter som fastställts av kommunledningskontoret används.  
Kommunens regler för kontroll av verifikationer tillämpas för utbetalningen. 
 
§ 16 
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorad pensionsförmån, samt andra 
ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom 6 månader från dagen 
för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 
 
Tolkning av bestämmelserna 
 
§ 17 
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen. 
 
Utbetalning 
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§ 18 
Årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad utan föregående anmälan. 
Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad i efterskott. 
 
Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och 
uppläsning av handlingar och liknande. Ersättningen prövas i varje särskilt fall av 
kommunstyrelsen. 
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§ 259    KS.2021.0290 

Utredning av driftsform för tolkförmedling i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
I vårprognosen för 2020 fick servicenämnden, efter egen förfrågan, i uppdrag av 
kommunstyrelsen att utreda den kommunala tolkförmedlingens driftsform. 
Servicenämnden har utrett flera olika möjliga driftsformer och föreslår 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att tolkförmedlingen i 
egen regi ska upphöra och att kommunen istället bör upphandla denna tjänst. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Upphörande av tolkförmedling i egen regi 
 Serviceförvaltningen - Utredning alternativa former för förmedling av 

tolktjänster i Eslövs kommun 
 Domstolsverkets föreskrift om tolktaxa 2020 
 Servicenämndens beslut § 98, 2020 Vårprognos 2020 
 Servicenämndens beslut § 183, 2020 Utredning av Tolkförmedlingen i Eslövs 

kommun 
 

Beredning 
Det största skälet till att servicenämnden bad om ett utredningsuppdrag, var att 
Tolkförmedlingen har uppvisat ett negativt resultat sedan flera år. Verksamheten bär 
inte sig själv i sin nuvarande form. Inför 2019 gjordes en revidering av både kostnad 
för beställare och arvodet för tolk för att bli mer marknadsanpassat och bärande, men 
verksamheten har fortsatt att uppvisa negativt resultat. Enligt fullmäktiges beslut fick 
servicenämnden i uppdrag att utreda följande två alternativ: 

1. Utreda möjligheten till samverkan med annan kommun. 
2. Upphandla tolkförmedling och att Eslövs tolkförmedling i egen regi 

eventuellt upphör. 
Serviceförvaltningens utredning visar på att förutsättningen för samverkan med 
annan eller andra kommuner är att teckna samverkansavtal och att samtliga 
kommuner bidrar med personella och/eller ekonomiska resurser. Förslaget förutsätter 
en organisation för tolkförmedling i åtminstone en kommun. Utredningen kunde inte 
visa en tydlig kostnadsbild, då en på detta sätt korrekt samverkan inte kunde 
identifierats i urvalet av kommuner. 

Utredningen visar vidare att en jämförelse mellan verksamhet i egen 
regi/anslagsfinansierad, med att ha tjänsten upphandlad visar en stor skillnad i 
kostnader. I förvaltningens exempel där upphandlad verksamhet använder 
Domstolsverkets tolktaxa, har berörd kommun cirka en tredjedel så höga kostnader 
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jämfört med Eslövs kommuns verksamhet i egen regi. I Eslövs kommun har man en 
totalkostnad på 3,1 mnkr jämfört med berörd kommun på drygt 1,0 mnkr. 
Servicenämnden föreslår därför att kommunen bör gå över till att upphandla tjänsten 
tolkverksamhet, använda Domstolsverkets tolktaxa samt att egen regi- verksamheten 
upphör. Den tidsplan som föreslås i utredningen är att upphandling sker under våren 
2022 och att tolkförmedling i egen regi upphör den 31 december 2022. 

Kommunledningskontoret har stämt av serviceförvaltningens förslag med 
kommunens övriga förvaltningar och inga synpunkter på Tolkförmedlingens 
driftsform har framkommit. Det viktiga för verksamheterna är en välfungerande 
tolkförmedling, inte hur den är organiserad. Det är viktigt att säkerställa en bra 
övergång från verksamhet i egen regi till en upphandlad tjänst och det behövs gott 
om tid för denna process. Det är också viktigt att upphandlingen av den nya 
tolkförmedlingstjänsten kommer igång så fort som möjligt under 2022 för att 
undvika problem i omställningen. Kommunledningskontoret menar att utredningen 
som Serviceförvaltningen har genomfört, tydligt visar på att kommunens kostnader 
för tolkförmedling skulle kunna minskas avsevärt vid en omställning från drift i egen 
regi till en upphandlad tjänst som bygger på Domstolsverkets tolktaxa. Då de berörda 
verksamheterna inte haft några avvikande åsikter, menar Kommunledningskontoret 
att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att följa servicenämndens 
förslag om att lägga ner tolkförmedlingen i egen regi och att kommunen istället bör 
upphandla tjänsten. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M), Tony Hansson (S) och Sven-Olov Wallin (L) yrkar bifall 
till förvaltningens förslag till beslut. 

Fredrik Ottesen (SD) yrkar att kommunfullmäktige föreslås ge servicenämnden i 
uppdrag att börja avveckla Tolkförmedlingen i egen regi under 2022. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med Catharina Malmborgs (M) m fl yrkande. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås ge servicenämnden i uppdrag att avveckla 
Tolkförmedlingen i egen regi från den 31 december 2022. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
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Förslag till beslut; Upphörande av tolkförmedling i 
egen regi 

Ärendebeskrivning 
I vårprognosen för 2020 fick servicenämnden, efter egen förfrågan, i uppdrag av 
kommunstyrelsen att utreda den kommunala tolkförmedlingens driftsform. 
Servicenämnden har utrett flera olika möjliga driftsformer och föreslår 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att tolkförmedlingen i 
egen regi ska upphöra och att kommunen istället bör upphandla denna tjänst. 

Beslutsunderlag 
Utredning alternativa former för förmedling av tolktjänster i Eslövs kommun 
Servicenämndens beslut, § 98, 2020  
Kommunfullmäktiges beslut, § 58, 2020 
Servicenämndens beslut, § 183, 2020  
Domstolsverkets föreskrift om tolktaxa 2020 

Beredning 
Det största skälet till att servicenämnden bad om ett utredningsuppdrag, var att 
Tolkförmedlingen har uppvisat ett negativt resultat sedan flera år. Verksamheten bär 
inte sig själv i sin nuvarande form. Inför 2019 gjordes en revidering av både kostnad 
för beställare och arvodet för tolk för att bli mer marknadsanpassat och bärande, men 
verksamheten har fortsatt att uppvisa negativt resultat. Enligt fullmäktiges beslut fick 
servicenämnden i uppdrag att utreda följande två alternativ: 
 
1. Utreda möjligheten till samverkan med annan kommun.  
2. Upphandla tolkförmedling och att Eslövs tolkförmedling i egen regi eventuellt 
upphör.  
 
Serviceförvaltningens utredning visar på att förutsättningen för samverkan med 
annan eller andra kommuner är att teckna samverkansavtal och att samtliga 
kommuner bidrar med personella och/eller ekonomiska resurser. Förslaget förutsätter 
en organisation för tolkförmedling i åtminstone en kommun. Utredningen kunde inte 
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visa en tydlig kostnadsbild, då en på detta sätt korrekt samverkan inte kunde 
identifierats i urvalet av kommuner.  
 
Utredningen visar vidare att en jämförelse mellan verksamhet i egen 
regi/anslagsfinansierad, med att ha tjänsten upphandlad visar en stor skillnad i 
kostnader. I förvaltningens exempel där upphandlad verksamhet använder 
Domstolsverkets tolktaxa, har berörd kommun cirka en tredjedel så höga kostnader 
jämfört med Eslövs kommuns verksamhet i egen regi. I Eslövs kommun har man en 
totalkostnad på 3,1 mnkr jämfört med berörd kommun på drygt 1,0 mnkr. 
Servicenämnden föreslår därför att kommunen bör gå över till att upphandla 
tjänsten tolkverksamhet, använda Domstolsverkets tolktaxa samt att egen regi- 
verksamheten upphör. Den tidsplan som föreslås i utredningen är att upphandling 
sker under våren 2022 och att tolkförmedling i egen regi upphör den 31 december 
2022. 
 
Kommunledningskontoret har stämt av serviceförvaltningens förslag med 
kommunens övriga förvaltningar och inga synpunkter på Tolkförmedlingens 
driftsform har framkommit. Det viktiga för verksamheterna är en välfungerande 
tolkförmedling, inte hur den är organiserad. Det är viktigt att säkerställa en bra 
övergång från verksamhet i egen regi till en upphandlad tjänst och det behövs gott 
om tid för denna process. Det är också viktigt att upphandlingen av den nya 
tolkförmedlingstjänsten kommer igång så fort som möjligt under 2022 för att 
undvika problem i omställningen. Kommunledningskontoret menar att utredningen 
som Serviceförvaltningen har genomfört, tydligt visar på att kommunens kostnader 
för tolkförmedling skulle kunna minskas avsevärt vid en omställning från drift i egen 
regi till en upphandlad tjänst som bygger på Domstolsverkets tolktaxa. Då de berörda 
verksamheterna inte haft några avvikande åsikter, menar Kommunledningskontoret 
att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att följa servicenämndens 
förslag om att lägga ner tolkförmedlingen i egen regi och att kommunen istället bör 
upphandla tjänsten. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge servicenämnden i uppdrag 

att avveckla Tolkförmedlingen i egen regi från den 31 december 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
Eva Hallberg Patrik Linder 
Kommundirektör Avdelningschef för juridiska avd. 
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Utredning av tolkförmedling i Eslövs kommun 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har på servicenämndens egen begäran beslutat uppdra åt 
servicenämnden att utreda den framtida tolkförmedlingen.  
Eslövs kommuns tolkförmedling redovisar återkommande underskott och 
servicenämnden vill därför utreda alternativa former för denna verksamhet.  
 
Servicenämnden har att ta ställning till följande tre alternativ: 
1. Utreda möjligheten till samverkan med annan kommun 
2. Upphandla tolkförmedling och att Eslövs kommuns tolkförmedling i egen 
regi eventuellt upphör. 
3. Att Eslövs kommun bedriver tolkförmedling i egen regi. 
 
Utredningen 
Urvalet av undersökta kommuner och regioner baseras på regional närhet och 
till viss del demografi men även på variation för att inhämta kunskap om olika 
modeller för tolkförmedling. I utredningen har olika former för 
tolkförmedling/försörjning av behovet av tolktjänster identifierats förutom 
anslagsfinansierad verksamhet samt samverkan enligt begreppets betydelse.  
 
En undersökning om samarbete mellan kommuner visar att flera mindre 
kommuner köper tolktjänster av större kommuner. 
Utifrån regelverket i LOU kan en kommun inte köpa tjänster direkt från en 
annan kommun om det finns en marknad i konkurrens, vilket det finns för 
tolktjänster. Nämnda exempel där kommun köper av annan, grundar sig mest 
troligt i brist på språk bland egna tolkar och då anlitas efterfrågat språk via 
annan kommun.  
 
Att upphandla tolkförmedling/tolktjänster med samtliga tillhörande tjänster är 
vanligt, straxvöver hälften av de omkring 15 kommuner som undersökts eller 
tillfrågats har handlat upp funktionen eller har en pågående upphandling. 
Upphandlade avtal bygger på behoven av kontakttolkning, distanstolkning och 
översättningstjänster, krav på tolkkompetenser, samt ett uppskattat värde. I 
tjänsten upphandlas vanligtvis också införande, drift och förvaltning av 
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samtliga tjänster. Det vill säga, det finns ingen dedikerad tjänsteperson mer än 
en avtalsförvaltare i kommunen som hanterar avtalet eller beställarnas behov. 
Allt sker via direktkontakt mellan beställare och upphandlad leverantör.  
 
Det finns också andra modeller som förbund, till exempel Tolkförmedling Väst 
i Västra Götalandsområdet, och regionala tolkförmedlingar som till exempel 
Kronotolk AB som är en regional förmedling i Kronoberg dit till exempel 
Växjö anslutit sig.  
 
I både upphandlade tjänster och i samarbeten/förbund ses till viss del också 
tjänster som döv/blindtolkning och kulturtolkning. Dessa tjänster finns inte hos 
Eslövs tolkförmedling idag. 
 
Eslövs kommuns tolkförmedling bär inte sina egna kostnader.  
Underskottet för 2019, som är utredningens basår, var 592 000 kr, och det är 
liknande underskott för åren 2017-2018. 
Om tolkförmedling i egen regi upphör står drygt 200 aktiva tolkar utan uppdrag 
från Eslövs kommun. Det bör därför finnas en viljeriktning att befintliga och 
aktiva tolkar kan erbjudas möjlighet att ansluta sig till avtalspart eller ny 
modell för tolkförmedling. Det blir också en fråga om övertalighet inom 
serviceförvaltningen. 
 
Sammanfattande jämförelse av alternativen 
 
1. Samverka med annan eller andra kommuner. Förutsättningen för samverkan 
är att teckna samverkansavtal och att samtliga kommuner bidrar med 
personella och/eller ekonomiska resurser. Förslaget förutsätter organisation för 
tolkförmedling i åtminstone en kommun. Kostnadsbild har inte kunnat plockas 
fram då en på detta sätt korrekt samverkan inte identifierats i urvalet.  
 
2. Att handla upp tjänsten innefattande införande, drift och 
förvaltning/administration av samtliga tjänster.  
Det finns förslagsvis då ingen tolkförmedlare i Eslövs kommun, utan 
upphandlingen sker centralt och beställningar hanteras av respektive 
förvaltning, det vill säga, det är varje beställande verksamhet som använder 
avtalet för att boka tolktjänst via upphandlad leverantör.  
Flera av de upphandlande myndigheterna använder Domstolsverkets 
föreskrifter om tolktaxa för tolkar och leverantören lägger där till en 
förmedlingsavgift. Denna avgift är svår att förutspå då den sannolikt hänger 
ihop med upphandlad volym, men uppskattningsvis omkring 50-140 kr per 
uppdrag. 
 
3. Tolkförmedling i egen regi/anslagsfinansiering. Med dagens tolkförmedling 
behåller kommunen den lokala förankringen, närheten och goda relationer med 
både beställare och tolkar. På detta sätt kan befintlig tolkförmedling möjliggöra 
och säkerställa fortsatt god kvalitet och snabba insatser i form av både 
akutbokningar och avbokningar, samt en direkt dialog inom organisationen.  
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Sammanställning av förslag 

 
Typ av tjänst Fördelar Nackdelar Uppskattat 

värde/år 
Kommentar 

a. Samverkan 
med andra 
kommuner 

Kommuner med 
liknande 
verksamheter som 
samarbetar säkrar 
upp bredare urval av 
språk, men även 
specialiserade 
kommunala 
tolkadministratörer. 
Det blir en större 
ekonomisk grund 
med totalt sett fler 
tolkuppdrag som 
finansierar 
administrationen. 

Utredningen har 
inte identifierat 
samverkan i 
begreppets rätta 
betydelse. Varje 
kommun behöver 
bidra 
avtalsreglerat för 
att räknas som ett 
samverkansavtal, 
alternativet skulle 
kunna vara att 
bilda ett 
kommunförbund 
eller gemensam 
nämnd.  

Har inte kunnat tas 
fram.  

 
 

b. Handla upp 
tolkförmedling 

Även administration 
handlas upp vilket 
innebär säker 
bemanning för 
uppdragsförmedling. 
Modellen säkrar 
tillgång till språk, 
men även 
specialiserade 
tolkadministratörer. 
Upphandling av 
tillgång till 
tolktjänster dygnet 
runt är möjlig.  

Administrationen 
placeras långt från 
verksamheterna. 
Att akutboka 
skulle kunna bli 
svårare men kan 
regleras i avtal. 
Den lokala 
förankringen som 
idag är högt 
uppskattad av 
beställarna 
försvinner. Det 
finns en risk att nu 
anslutna och 
aktiva tolkar 
tappar sina 
uppdrag. 

För en kommun med 
20 000 invånare var 
totalkostnaden för 
tolktjänster år 2019: 
753 108 kr 
 
För en kommun med 
31 000 invånare var 
totalkostnaden för 
tolktjänster år 2019: 
961 000 kr 
 
Dessa två kommuner 
hade 2019 ett 
gemensamt 
upphandlat avtal 
tillsammans med en 
tredje kommun. 

Av de kommuner som 
undersökts så ingår 
leverantörens 
administrativa påslag i 
timkostnaden men 
redovisas separat. Olika 
typer av tolknivåer kan 
handlas upp, likaså 
översättningstjänster. 
De flesta kommuner som 
tillfrågats har handlat upp 
tjänsterna med krav på 
tolkarvoden enligt 
Domstolsverkets 
föreskrifter om tolktaxa. 
 

c.Tolkförmedling 
i egen 
regi/anslags-
finansierad 

Goda relationer och 
lokal förankring med 
hög kompetens om 
verksamheternas 
behov är högt 
uppskattat idag. Att 
ha en tolkförmedling 
på plats medger 
akuta och kreativa 
lösningar. Tolkarna 
har oftast korta resor 
till sina uppdrag. 

Personaltät 
verksamhet med 
overhead-kostnad 
samt en personellt 
sårbar 
administration och 
hantering av 
beställningar. 

Det totala utfallet för 
Eslövs kommun  
2019: 
3 112 000 kr* 
 
Intäkter år 2019: 
2 520 000 kr 
 
Underskott:  
592 000 kr 
 
*Här ingår all 
kostnad kopplat till 

Vid modellen egen regi 
eller anslagsfinansiering 
behöver verksamheten 
medges att indexregleras 
årligen för att kunna följa 
tolkarvoden samt egna 
personal- och 
verksamhetsomkostnader. 
Olika typer av tolknivåer 
kan bokas likaså 
översättningstjänster. 
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drift av verksamheten 
samt administrations/ 
förmedlingskostnader 

Slutsats om 
jämförelsen 

En jämförelse mellan verksamhet i egen regi/anslagsfinansierad, med att ha tjänsten upphandlad 
visar en stor skillnad i kostnader. I våra exempel där upphandlad verksamhet använder 
Domstolsverkets tolktaxa har berörd kommun ca en tredjedel av kostnad jämfört med Eslövs 
kommuns egen regi-verksamhet. I Eslövs kommun har vi en totalkostnad på 3,1 mnkr jämfört 
med berörd kommun på drygt 1,0 mnkr. Serviceförvaltningen föreslår därför Eslövs kommun en 
övergång till att upphandla tjänsten tolkverksamhet, använda Domstolsverkets tolktaxa samt att 
egen regi-verksamheten upphör. 

 
 
Bilagor: 
Domstolsverkets föreskrifter om tolktaxa 2020. 
Kommunstyrelsens beslut §35 Revidering av tolkarvoden 2018, KS.2018.0347 
 
Sammanfattande förslag 
 
 
 
 
Sara Andersson 
Administrativ chef
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Domstolsverkets författningssamling

ISSN 0347-5271 

Ansvarig utgivare: Charlotte Driving

DVFS 2020:21 
Utkom från trycket 

den 7 december 2020

Domstolsverkets föreskrifter 

om tolktaxa; 

beslutade den 17 november 2020 

Domstolsverket föreskriver med stöd av förordningen 

(1979:291) om tolktaxa följande.  

Tillämpningsområde 

1 §  Bestämmelser om taxans tillämpningsområde finns i för-

ordningen (1979:291) om tolktaxa. 

Taxebelopp 

2 §  Taxan skiljer mellan tolkning vid domstol (tabell 1 i bi-

laga) och tolkning vid polis-, åklagar- och kronofogde-

myndighet (tabell 2 i bilaga). Till tabell 1 hänförs även hy-

resnämnd och arrendenämnd. Inom varje tabell finns fyra 

skilda ersättningsnivåer beroende på tolkens kvalifikationer. 

Den högsta ersättningsnivån, arvodesnivå IV, gäller för av 

Kammarkollegiet auktoriserad tolk som har erhållit bevis om 

speciell kompetens som rättstolk i språket i fråga. Arvodes-

nivå III avser tolk som auktoriserats av Kammarkollegiet i 

språket i fråga. Arvodesnivå II tillämpas för utbildad tolk 

som registrerats i Kammarkollegiets register över utbildade 

tolkar. Övriga tolkar hänförs till arvodesnivå I.  
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3 §  Arvode ska alltid utgå med belopp motsvarande minst  

1 timmes arvodesgrundande tid.  

 Vid tolkning vid häktningsförhandling som äger rum på 

lördag, söndag eller annan allmän helgdag ska arvode utgå 

med belopp motsvarande minst 2 timmars arvodesgrun-

dande tid. 

 

4 §  För tolkning vid domstol utgår arvode enligt tabell 1 i bi-

laga. För tolkning vid polis-, åklagar- och kronofogde-

myndighet utgår arvode enligt tabell 2 i bilaga. 

 

5 §  Ersättning beräknas för varje uppdrag för sig. Då upp-

draget sträcker sig över mer än en dag beräknas ersättningen 

för den sammanlagda tiden. Grundbeloppet utgår således 

endast en gång per uppdrag. Tolkning vid häktningsförhand-

ling eller annan förhandling som inte är huvudförhandling 

anses som särskilt uppdrag. Likaså anses tolkning vid ny hu-

vudförhandling i samma mål som särskilt uppdrag. 

 

6 §  Som arvodesgrundande tid räknas den sammanhängande 

tid under en och samma dag som tolken står till myndighet-

ens förfogande. Tiden räknas från den tidpunkt till vilken tol-

ken är kallad och har infunnit sig. I tiden inräknas varje up-

pehåll med undantag av normal måltidspaus. 

 

7 §  Äger tolkning rum på obekväm arbetstid utgår tillägg med 

följande belopp för varje påbörjad halvtimme: 

 Måndag till fredag kl. 00.00–07.00 och 18.00–24.00 

- 81 kr (arvodesnivå I), eller 106 kr inkl. socialavgifter 

och exkl. mervärdesskatt 

- 107 kr (arvodesnivå II), eller 141 kr inkl. socialavgifter 

och exkl. mervärdesskatt 

- 126 kr (arvodesnivå III), eller 166 kr inkl. socialavgifter 

och exkl. mervärdesskatt 

- 143 kr (arvodesnivå IV), eller 188 kr inkl. socialavgifter 

och exkl. mervärdesskatt. 
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 Äger tolkning rum söndag, annan allmän helgdag än nedan 

eller lördag kl. 00.00–24.00 utgår tillägg med följande belopp 

för varje påbörjad halvtimme: 

- 134 kr (arvodesnivå I), eller 176 kr inkl. socialavgifter 

och exkl. mervärdesskatt 

- 168 kr (arvodesnivå II), eller 221 kr inkl. socialavgifter 

och exkl. mervärdesskatt 

- 195 kr (arvodesnivå III), eller 256 kr inkl. socialavgifter 

och exkl. mervärdesskatt 

- 253 kr (arvodesnivå IV), eller 332 kr inkl. socialavgifter 

och exkl. mervärdesskatt. 

 Från kl. 18.00 på dag före långfredagen till kl. 07.00 på 

dagen efter annandag påsk eller från kl. 18.00 på dag före 

pingstafton, midsommarafton, julafton eller nyårsafton till 

kl. 07.00 på vardag närmast efter helgdagsaftonen utgår till-

lägg för varje påbörjad halvtimme med belopp motsvarande 

dubbelt tillägg på tid måndag till fredag kl. 00.00–07.00 och 

18.00–24.00. 

 

Avvikelse från taxan 

 

8 §  Det sammanlagda ersättningsbeloppet enligt taxan får över-

skridas om uppdraget varit av särskilt svår beskaffenhet. 

Detta kan vara fallet om t.ex. tolkuppdraget avsett mer än ett 

språk eller om uppdragets art krävt fackkunskap inom ett 

ovanligt område. Taxan får också överskridas om det förelig-

ger synnerliga svårigheter att finna en tolk. Att s.k. simultan-

tolkning förekommer bör inte medföra överskridande av er-

sättningsbeloppet. 

 

9 §  Taxan får underskridas om tolken varit vårdslös eller för-

sumlig eller visat oskicklighet vid utförande av uppdraget. 

 

Taxans omfattning 

 

10 §  Taxan omfattar allt arbete inom uppdraget och även er-

sättning för tidsspillan om högst 30 minuter. 
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Tidsspillan 

 

11 §  Tidsspillan ersätts till den del sammanlagd tidsspillan över-

stiger 30 minuter.  

 Restid utgör ersättningsgill tidsspillan.  

 

12 §  Normal måltidspaus utgör inte tidsspillan. 

 

13 §  Ersättning utgår per påbörjad timme enligt följande: 

- 202 kr (arvodesnivå I), eller 265 kr inkl. socialavgifter 

och exkl. mervärdesskatt 

- 237 kr (arvodesnivå II), eller 311 kr inkl. socialavgifter 

och exkl. mervärdesskatt 

- 279 kr (arvodesnivå III), eller 367 kr inkl. socialavgifter 

och exkl. mervärdesskatt 

- 370 kr (arvodesnivå IV), eller 486 kr inkl. socialavgifter 

och exkl. mervärdesskatt. 

 Under obekväm arbetstid enligt 7 § utgår tillägg för varje 

påbörjad halvtimme enligt följande: 

- 81 kr (arvodesnivå I), eller 106 kr inkl. socialavgifter 

och exkl. mervärdesskatt 

- 107 kr (arvodesnivå II), eller 141 kr inkl. socialavgifter 

och exkl. mervärdesskatt 

- 126 kr (arvodesnivå III), eller 166 kr inkl. socialavgifter 

och exkl. mervärdesskatt 

- 143 kr (arvodesnivå IV), eller 188 kr inkl. socialavgifter 

och exkl. mervärdesskatt. 

 

Utlägg 

 

14 §  Kostnader för resa, logi och uppehälle ersätts högst med 

de belopp som anges i de avtal om reseförmåner vid tjänste-

resa som gäller inom Domstolsverkets verksamhetsområde. 

 

Mervärdesskatt 

 

15 §  Beloppen i taxan anges exklusive mervärdesskatt.  
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Tolkförmedling 

 

16 §  Om en tolk anskaffas genom en tolkförmedling eller lik-

nande organ får, utöver ersättning enligt taxan, ersättning 

utgå för förmedlingskostnaden med skäligt belopp. 

 Om en tolk som anskaffats genom en tolkförmedling eller 

liknande organ inte är godkänd för F-skatt antingen när er-

sättningen bestäms eller när den betalas ut, får ersättning utgå 

för att täcka de socialavgifter som tolkförmedlingen eller or-

ganet har skyldighet att betala. 

 

 

_________________ 

 

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2021. 

 

2. Genom dessa föreskrifter upphävs Domstolsverkets före-

skrifter (DVFS 2019:11) om tolktaxa. 

 

2. Äldre föreskrifter ska tillämpas i fråga om yrkande om er-

sättning till tolk som framställs före den 1 januari 2021. 

 

3. Har huvudförhandling hållits före den 1 januari 2021 men 

dom eller slutligt beslut i målet meddelas efter detta datum, 

äger äldre föreskrifter fortfarande tillämpning. 

 

 

DOMSTOLSVERKET 

 

 

Thomas Rolén 

 

   Charlotte Driving 
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Tabell 1 - Tolkning vid domstol 
(belopp inom parentes avser arvode inkl. socialavgifter och exkl. mervärdesskatt) 
 

Arvodes- 

grundande tid 
≤1 tim 

>1 tim - 

≤1 tim 30 min 

>1 tim 30 min - 

≤ 2 tim 

>2 tim - 

≤2 tim 30 min 

>2 tim 30 min - 

≤ 3 tim 

Arvodesnivå I 372 (489) 506 (665) 640 (841) 774 (1 017) 908 (1 193) 

Arvodesnivå II 433 (569) 601 (790) 769 (1 011) 937 (1 232) 1 105 (1 453) 

Arvodesnivå III 509 (669) 704 (925) 899 (1 181) 1 094 (1 437) 1 289 (1 693) 

Arvodesnivå IV 642 (844) 895 (1 176) 1 148 (1 508) 1 401 (1 840) 1 654 (2 172) 
 

Arvodes- 

grundande tid 

>3 tim - 

≤3 tim 30 min 

>3 tim 30 min - 

≤4 tim  

>4 tim - 

≤4 tim 30 min 

>4 tim 30 min - 

≤5 tim  

>5 tim - 

≤5 tim 30 min 

Arvodesnivå I 1 042 (1 369) 1 176 (1 545) 1 310 (1 721) 1 444 (1 897) 1 578 (2 073) 

Arvodesnivå II 1 273 (1 674) 1 441 (1 895) 1 609 (2 116) 1 777 (2 337) 1 945 (2 558) 

Arvodesnivå III 1 484 (1 949) 1 679 (2 205) 1 874 (2 461) 2 069 (2 717) 2 264 (2 973) 

Arvodesnivå IV 1 907 (2 504) 2 160 (2 836) 2 413 (3 168) 2 666 (3 500) 2 919 (3 832) 
 

Arvodesgrundande tid överstiger 5 tim 30 min 
 

Arvode enligt ovan jämte följande påslag: 

Arvodesnivå I 134 (176) kr per påbörjad halvtimme 
Arvodesnivå II 168 (221) kr per påbörjad halvtimme 
Arvodesnivå III 195 (256) kr per påbörjad halvtimme 

Arvodesnivå IV 253 (332) kr per påbörjad halvtimme 
 

Tabell 2 - Tolkning vid polis-, åklagar- och kronofogdemyndighet 
(belopp inom parentes avser arvode inkl. socialavgifter och exkl. mervärdesskatt) 
 

Arvodes-

grundande tid 
 ≤1 tim 

>1 tim - 

≤1 tim 30 min 

>1 tim 30 min - 

≤ 2 tim 

>2 tim - 

≤2 tim 30 min 

>2 tim 30 min - 

≤ 3 tim 

Arvodesnivå I 310 (407) 444 (583) 578 (759) 712 (935) 846 (1 111) 

Arvodesnivå II 360 (473) 522 (686) 684 (899) 846 (1 112) 1 008 (1 325) 

Arvodesnivå III 423 (556) 611 (803) 799 (1 050) 987 (1 297) 1 175 (1 544) 

Arvodesnivå IV 541 (711) 781 (1 026) 1 021 (1 341) 1 261 (1 656) 1 501 (1 971) 
 

Arvodes-

grundande tid 

>3 tim - 

≤3 tim 30 min 

>3 tim 30 min - 

≤4 tim 

>4 tim - 

≤4 tim 30 min 

>4 tim 30 min - 

≤5 tim 

>5 tim - 

≤5 tim 30 min 

Arvodesnivå I 980 (1 287) 1 114 (1 463) 1 248 (1 639) 1 382 (1 815) 1 516 (1 991) 

Arvodesnivå II 1 170 (1 538) 1 332 (1 751) 1 494 (1 964) 1 656 (2 177) 1 818 (2 390) 

Arvodesnivå III 1 363 (1 791) 1 551 (2 038) 1 739 (2 285) 1 927 (2 532) 2 115 (2 779) 

Arvodesnivå IV 1 741 (2 286) 1 981 (2 601) 2 221 (2 916) 2 461 (3 231) 2 701 (3 546) 
 

Arvodesgrundande tid överstiger 5 tim 30 min 
 

Arvode enligt ovan jämte följande påslag: 

Arvodesnivå I 134 (176) kr per påbörjad halvtimme 
Arvodesnivå II 162 (213) kr per påbörjad halvtimme 

Arvodesnivå III 188 (247) kr per påbörjad halvtimme 

Arvodesnivå IV 240 (315) kr per påbörjad halvtimme 

Anmärkning: Rättad version (tabell 2 har rättats den 15 december 2020). 
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Sammanträdesprotokoll
2020-05-13

Servicenämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 98 SOT.2020.0101

Vårprognos 2020 

Ärendebeskrivning 
Enligt Eslövs kommuns anvisningar omfattar Vårprognosen 2020, perioden januari-
april. Prognosen redovisas till kommunstyrelsen tisdagen 2020-06-02 och till 
kommunfullmäktige måndagen 2020-06-15.

Syftet med Vårprognos 2020 är beskriva servicenämndens ekonomi och 
verksamheter både driftbudget och investeringsbudget utifrån

 Periodens utfall 30 april och helårsprognos
 Omflyttning av medel – rapport till kommunstyrelsen
 Analys av driftutfallet med åtgärdsplan
 Analys av verksamhetsmåtten
 Analys av investeringarna
 Ramar drift och investeringar

Förutsättningar för nämndens arbete med Vårprognos 2020

 Omvärld och ekonomisk utveckling.
 Eslövs kommuns vision – ”Skånes bästa kommun att bo och verka i – 2025”.
 Politiskt handlingsprogram 2019-2022.
 Kommunstyrelsens befolkningsprognos.
 Prognos extra kostnader i samband med pandemisituationen.
 Påverkan central organisation för administrativa funktioner.

 

Utfall 30 april och helårsprognos 2020
Det ekonomiska utfallet per 2020-04-30 för servicenämnden visar ett underskott med 
-5,4 mnkr och resultatet mot budget visar -8,8 mnkr. Prognosen för helåret 2020 
beräknas till ett underskott motsvarande 10 mnkr.

Omflyttning av medel – rapport till kommunstyrelsen
Med anledning av pandemisituationens påverkan på organisationen och för att 
avvakta utvärderingsrapporten om kommunens fastighetsförvaltning föreslår 
servicenämnden kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att årets 
effektiviseringskrav på 10 mnkr avskrivs 2020.

Servicenämnden avvaktar att framföra behov av extra anslag för att täcka 
extraordinära kostnader, som uppstår med anledning av pandemisituationen. I 
nuläget bedöms finansiering inom servicenämndens budgetram genom omfördelning 
och minskning av kostnader.
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Sammanträdesprotokoll
2020-05-13

Servicenämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fastighetsförvaltningen
Servicenämnden ser utmaningar att i nuvarande pandemisituation genomföra 
effektiviseringar inom fastighetsförvaltningen med 10 mnkr som motsvaras av varsel 
av 25 årsanställda.

Nämnden har initierat åtgärdsplan med en översyn av organisation och effektivitet i 
fastighetsförvaltningen av extern specialist kompetens. Bakgrunden till detta är för 
att skapa en långsiktig hållbar utveckling av kommunens fastighetsförvaltning både 
utifrån perspektivet attraktiv arbetsgivare och att kunna säkerställa kommunens 
fastighetskapital.

Den externa rapporten kommer att presenteras i september.

Extraordinära kostnader
Vårens situation med pandemi innebär extraordinära kostnader i servicenämndens 
verksamheter i samband med att myndigheterna i Sverige beslutar om ökade rutiner 
för lokalvård samt även internt inom Eslövs kommun med utökade arbetsuppgifter 
för transportering av material för Vård och Omsorg. Distansundervisning på 
gymnasiet samt något lägre antal portioner inom grundskola påverkar kostnaderna 
och intäkterna.

Servicenämnden omfördelar och minskar kostnader inom budgeterade ramar för att 
möta coronasituationen med ökade kostnader och minskade intäkter.

Tolkverksamheten
Eslövs kommuns tolkverksamhet bär inte sina kostnader på grund av färre 
tolkuppdrag och uppvisar motsvarande 0,6 mnkr i underskott.

Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna att utredning 
genomförs med syfte samverkan med annan kommun eller upphandling av 
verksamheten och att då Eslövs tolkförmedling i egen regi ev. upphör.

Analys av driftutfallet
Servicenämnden redovisar för perioden ett negativt resultat – 8,8 mnkr jämfört med 
budget.

Det negativa resultatet består i huvudsak av dels -3,4 mnkr beroende på kravet 
effektivisering och kostnadsbesparing inom fastighetsförvaltningen, dels på -6,5 
mnkr i fördröjning av faktureringen av Servicecenter/T-verksamheten till 
kommunens förvaltningar.

I nuläget beräknar servicenämnden ett underskott på helår med 10 mnkr avseende 
fastighetsförvaltningens kostnadsbesparing.
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Sammanträdesprotokoll
2020-05-13

Servicenämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Vårens situation med pandemi innebär extraordinära kostnader i verksamheterna i 
samband med att myndigheterna i Sverige beslutar om ökade rutiner för lokalvård 
samt även internt inom Eslövs kommun med utökade arbetsuppgifter för 
transportering av material för Vård och Omsorg.

Delar i analysen som berör Barn- och familjenämnden och Gymnasie- och 
Vuxenutbildningsnämnden är avstämda mellan förvaltningarna.

Inom servicenämnden genomförs i nuläget de extraordinära insatser för 
pandemisituationen genom omfördelning och minskning av kostnader inom den 
ekonomiska ramen:

 Lokalvård – utökad daglig städning av skolbänkar och kontaktytor 
motsvarande fyra (4) heltidsanställda.

 Fastighetsservice – transporter av materiel till Vård och omsorg samt utökad 
beredskap motsvarande en (1) heltidsanställd.

 Måltid - distansundervisning på Carl Engström, minskade portioner 20 000 
ger minskade intäkter -0,3 mnkr utifrån sänkt pris till 23,41 kr/portion 
motsvarande personalkostnaderna.

 Måltid - större frånvaro inom grundskola, minskade portioner med 6 000 
portioner.

 Måltid – minskade portioner i stadshusrestaurangen under våren med 2 500 
luncher.

 Transportservice – lägre nyttjande av stadshusets fordonspool pga av 
restriktioner i externa möten. 

 

Analys av driftutfall fördelat per verksamhetsområde

 Demokrati och Verksamhetsstöd beräknar underskott i tolkverksamheten 
motsvarande -0,6 mnkr pga. av minskning av antal uppdrag. Politisk 
verksamhet beräknar överskott 0,2 mnkr utifrån färre möten samt deltagande 
från endast ledamöter, övrig verksamhet ekonomi i balans.

 Servicecenter med IT-verksamheten och kontaktcenter beräknar ekonomi i 
balans. Driftutfallet per 2020-04-30 visar negativt resultat motsvarande -6,5 
mnkr med anledning av fördröjning i faktureringen till kommunens 
förvaltningar.
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Sammanträdesprotokoll
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Servicenämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

 Måltidsverksamheten beräknar ekonomi i balans utifrån omfördelning av 
resurser inom budgetram.

 Transportservice beräknar ett mindre underskott 0,1 mnkr på grund av lägre 
nyttjande av stadshusets fordonspool.

 Fastighetsförvaltningen redovisar beräknat underskott med 10 mnkr 
motsvarande effektiviseringskravet.

 Lokalvården beräknar ekonomi i balans utifrån omfördelning och minskning 
kostnader inom budgetram.

Servicenämnden har beslutat en åtgärdsplan för ekonomi i balans, innebärande extern 
översyn av organisation och ekonomi för kommunens fastighetsförvaltning där 
rapporten presenteras i september/oktober.

Analys av verksamhetsmåtten

 Demokrati och Verksamhetsstöd redovisar en minskning av tolkuppdrag som 
genomförs fysiskt men ser en ökning av bokade telefontolkningar, även 
beställningar avseende att översätta textmaterial ökar.

 Servicecenter visar inga större förändringar. Kontaktcenter har varit 
välbemannade även under pandemin och har därmed lyckats hålla 
svarstiderna.

 Måltidsverksamhet 
o Antalet portioner minskar generellt med anledning av pågående 

pandemi. Även inom Stadhusrestaurangen sker en minskning.
o Inom gymnasieskolan råder distansundervisning under pågående 

pandemi. Av denna anledning serveras inga måltider i restaurangen.
o Enligt överenskommelse mellan Serviceförvaltningen och Barn- och 

utbildningsförvaltningen debiteras enbart personalkostnader med 
23,41 kr per portion. Konsekvens är att livsmedelskostnaden inte 
debiteras med 15,27 kr/per portion from 18 mars under pågående 
distansundervisning.

o Matlådor erbjuds Eslövs kommuns gymnasieelever som alternativ. 
Volymen beräknas under våren till 2 400 portioner motsvarande 84 
per skoldag. Debitering 38,68 kr per portion till gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, utifrån faktiska antalet beställningar.

 Transportservice och fossilbränslefria målet: 5-sits personbilar samt 
transportbilar ska kunna uppnå 100% under förutsättning att beställda fordon 
levereras i tid. (stora förseningar pga Corona).

 Lokalvård visar ökad städyta pga tillkommande objekt, Hasslebo och Karidal.
 Fastighetsförvaltning 

o Mediaförbrukningen, värme, el och vatten, följer budgeterad nivå.
o Hyresintäkterna kr/kvm har en högre nivå en budgeterat pga av 

korrigering av hyresyta.
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Uppföljning av vissa av servicenämndens verksamhetsmått sker i bokslut 2020 vilket 
innebär att analysen genomförs senare.

Analys av investeringarna

 Investeringsbudgeten för servicenämnden uppgår 2020 till 460,5 mnkr. Av 
dessa är 31,1 mnkr överfört från 2019 för pågående projekt.

 Investeringsutfallet uppgår till 16,0 mnkr för perioden till och med 2020-04-
30.

 Prognosen är att nämnden kommer att disponera 165,5 mnkr 2020
 295 mnkr kommer att föreslås flyttas över till planperiod 2021-2024 för att 

färdigställa projekten enligt tidsplanerna.
 Vårprognosen är avstämd mot Eslövs kommuns förslag till 

Lokalförsörjningsplan 2020-05-12.
 Flera projekt är i utredningsskeden dvs. förstudie-projekteringsskeden vilket 

innebär att prognosen för förbrukningen av anslag beräknas till: 
o 165,5 mnkr budget 2020
o 272,3 mnkr budget 2021
o 121,3 mnkr budget 2022
o   76,0 mnkr budget 2023
o   22,3 mnkr budget 2024

 Det är i Skede produktion när byggentreprenaden genomförs som de stora 
utgifterna uppkommer.

 Planerat investeringsunderhåll motsvarande 24,4 mnkr genomförs som 
planerat och beslutad plan av servicenämnden.

 Planerade insatser i energieffektivisering motsvarande 3,6 mnkr genomförs 
enligt plan.

 Avstämning på totalen av kommunfullmäktige beslutade investeringsram för 
perioden 2021-2024 jämfört med Vårprognosen innebär 

o Kommunfullmäktige investeringsram 382,6 mnkr
o Överflyttning från 2020 till 2021 295,0 mnkr
o Vårprognosen projektutgift -595,8 mnkr
o Totalt lägre investeringsutgift 81,8 mnkr

Beredning
Ärendet har beretts inom Serviceförvaltningen. Vissa delar inom 
måltidsverksamheten är avstämda med Barn- och utbildningsförvaltningen. 
Investeringsbudgetens prognos för planperioden 2021-2024 är avstämd mot förslag 
till Lokalförsörjningsplan 2020-05-12.
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Förvaltningens förslag till beslut

Föreslå servicenämnden besluta:

 Servicenämnden godkänner Vårprognos 2020, ekonomisk uppföljning 2020-
04-30

 Servicenämnden avvaktar att framföra behov av anlag för att täcka 
extraordinära kostnader, som uppstår med anledning av pandemisituationen. I 
nuläget bedöms finansiering genom omfördelning och minskning av 
kostnader inom budgetram.

 

Föreslå Kommunstyrelsen besluta:

 Utredning om tolkverksamhet i samverkan med annan/andra kommuner 
alternativt upphandling är godkänd.

 Avisering om preliminär överflyttning av investeringsmedel motsvarande 295 
mnkr till 2021 är noterad.

 

Föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta:

 Med anledning av pandemisituationens påverkan på organisationen och för 
att avvakta utvärderingsrapporten om kommunens fastighetsförvaltning 
avskrivs årets effektiviseringskrav på 10 mnkr 2020.

 

Yrkande
Ordförande Lars Månsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Föreslå servicenämnden besluta:

 Servicenämnden godkänner Vårprognos 2020, ekonomisk uppföljning 2020-
04-30

 Servicenämnden avvaktar att framföra behov av anlag för att täcka 
extraordinära kostnader, som uppstår med anledning av pandemisituationen. I 
nuläget bedöms finansiering genom omfördelning och minskning av 
kostnader inom budgetram.

 

Föreslå Kommunstyrelsen besluta:

 Utredning om tolkverksamhet i samverkan med annan/andra kommuner 
alternativt upphandling är godkänd.
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 Avisering om preliminär överflyttning av investeringsmedel motsvarande 295 
mnkr till 2021 är noterad.

 

Föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta:

 Med anledning av pandemisituationens påverkan på organisationen och för 
att avvakta utvärderingsrapporten om kommunens fastighetsförvaltning 
avskrivs årets effektiviseringskrav på 10 mnkr 2020.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
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§ 183 SOT.2020.0206

Utredning av Serviceförvaltningens tolkförmedlingen 

Ärendebeskrivning 
Servicenämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige att utreda förvaltningens 
tolkförmedling i sin nuvarande form.

Servicenämnden initierade själv frågan och enligt beslut § 98, 2020 Vårprognos 
2020, föreslås kommunfullmäktige att besluta om att ge servicenämnden i uppdrag 
att göra en utredning med syfte att samverka med annan kommun eller upphandling 
av verksamheten och att då Eslövs tolkförmedling i egen regi eventuellt upphör.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse. Utredning Serviceförvaltningens tolkförmedling
 Servicenämndens beslut § 98, 2020 Vårprognos 2020
 Kommunfullmäktiges beslut § 58, 2020 Vårprognos

Beredning
Tolkförmedlingen har funnits i Serviceförvaltningens organisation sedan 2014 då den 
flyttades över från Kommunledningskontoret. Dessförinnan var tolkförmedlingen 
placerad på dåvarande Barn och Utbildning fram till 2008.

I serviceförvaltningens regi har tolkförmedlingen utökat med en tjänst till följd av det 
stora inflödet av ensamkommande barn 2015. Förmedlingen har som mest varit 
bemannad med två heltidstjänster. År 2020 är bemanningen 1.75 tjänst.

Tolkförmedlingens främsta beställare är idag Barn och Utbildning samt Vård och 
Omsorg. Även andra kommuner köper tjänster beroende på efterfrågade 
tolkkompetenser. Förmedlingen har idag 580 anslutna tolkar varav 234 är aktiva 
inom 105 olika språk. De mest efterfrågade språken är arabiska, somaliska och dari. I 
de fall förmedlingen inte har efterfrågat språk bland anslutna tolkar köps tjänsterna in 
via andra kommuners förmedlingar.

Tolkförmedlingen har telefon/öppettid måndag till fredag, samt ett bokningssystem 
kopplat till en mobilapplikation. Bokningar, akutbokningar och avbokningar sker 
under hela arbetsdagen 8.00 – 17.00, samt innan/efter i bokningssystemet. Då 
tolkförmedlingen är en verksamhet som kräver personell närvaro på grund av 
manuell tolktillsättning är det idag nödvändigt med tjänst/er fördelad på mer än en 
person.

1 ( 2 )343 ( 397 )



Sammanträdesprotokoll
2020-12-09

Servicenämnden

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Nuläge
På grund av pågående pandemi med start tidig vår 2020, noteras en stor nedgång i 
beställning av tolk. Även om många ”på plats”- tolkningar ersatts med 
telefon/skärmtolkning och textöversättning, har perioden januari – april 9 procent 
färre antal uppdrag och maj – augusti 40 procent färre antal bokningar än 
motsvarande period 2019. Här ska även hänsyn tas till sommarperioden med naturlig 
nedgång av beställningar. För september visar statistiken en klar uppgång men 
bokningarna är fortfarande färre än motsvarande period 2019.

Tolkförmedlingen går sedan flera år med förlust. Verksamheten bär inte sig själv i 
sin nuvarande form. Inför 2019 reviderades både kostnad för beställare och arvodet 
för tolk för att bli mer marknadsanpassat och bärande, men fortfarande uppvisar 
verksamheten negativt resultat.

Enligt fullmäktiges beslut har servicenämnden att utreda följande två alternativ:
1. Utreda möjligheten till samverkan med annan kommun
2. Upphandla tolkförmedling och att Eslövs tolkförmedling i egen regi eventuellt 
upphör.

Utöver ovan beslutade alternativ har, innan utredningen påbörjats, ytterligare ett 
förslag till utredning framkommit som serviceförvaltningen vill ha i beaktande:
3. Anslagsfinansiera tolkförmedlingen utifrån verksamhetens faktiska 
omsättning/kostnad.

Utredningen kommer att rapporteras till servicenämnden och skickas vidare till 
kommunfullmäktige när den är utförd.

Beslut
- Serviceförvaltningen ges i uppdrag att utreda även det tredje alternativet om att 
anslagsfinansiera tolkförmedlingen utifrån verksamhetens faktiska 
omsättning/kostnad.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen - För kännedom
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§ 260    KS.2021.0484 

Godkännande av årsredovisningar för 2020 för Selma Sundelius 
stiftelser samt beviljande av ansvarsfrihet  

Ärendebeskrivning  
Nu föreligger årsredovisningar från Selma Sundelius Utbildningsstiftelse, Selma 
Sundelius Julgåvestiftelse och Selma och Bengta Sundelius Donationsstiftelse. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Årsredovisningar för 2020 från Selma Sundelius stiftelser 
 Förvaltningsberättelse och revisionberättelse Selma Sundelius utbildningsstiftelse 
 Förvaltningsberättelse och revisionsberättelse Magnus och Bengta Sundelius 

donationsstiftelse 
 Förvaltningsberättelse och revisionsberättelse Selma Sundelius julgåvestiftelse 
 

Beredning 
Under året har inga utdelningar ur stiftelserna gjorts. Den sammanlagda behållningen 
per 31 december 2020 uppgick till 200 180 kronor. 

Jäv 
Catharina Malmborg (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås besluta godkänna årsredovisningarna för Selma 
Sundelius stiftelser för år 2020 och bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2020. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
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Tomas Nilsson

Telefon 0413—62012

Kommuns!) relsen

Årsredovisningar för 2020 från Selma Sundelius stiftelser

llärmed överlämnas årsredovisningar från Selma Sundelius Ulbildningsstiftelse.

Selma Sundelius Julgåvestiftelse och Selma och Bengta Sundelius Donationsstiftelse.

Ärendebeskrivning

Under året har inga utdelningar ur Stiftelserna gjorts. Den sammanlagda behållningen

per 31 december  2020  uppgick till 200 [80  kronor.

Förslag till beslut

0  Kommunfullinäktige beslutar godkänna årsredovisningama för  2020.

0 Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för  2020.  
Kominunledningskontoret

Eva Hallberg Tomas Nilsson

Kommundirektör Ekonomichef

Kommunledningskontorel

Postadress 241 80 Eslöv Besöksadress Gröna torg 2  Telefon  0413-620  00 Telefax  0413—624  05

Epost  kommunledningskontoret@eslov.se  Webb  www.eslovse
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Stiftelsen: Selma Sundelius utbildningstiftelse

Org.nr: 842000-7356

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSl-j

Ändamål

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till

kapitalet.

Stipendium utdelas för att stimulera till yrkesutbildning.

Stipendium kan sökas av ungdomar mantalsskrivnaffolkbokförda

i Reslövs församling som slutat grundskolan och är fyllda högst

25 år.

För att komma i åtnjutande av stipendium måste den sökande

bedriva yrkesutbildning. Denna kan ske genom gymnasie— eller

högskolans ram. men även andra utbildningsxr'ägar kan komma

ifråga.

Stipendium utdelas ej till fortbildning, språkresor för ungdomar

eller enstaka kurser som har sin grund i hobby eller allmänt

intresse.

Stipendium beviljas för högst ett år.

Stipendium kan erhållas under högst fyra är.

Förnyad ansökan måste ingivas varje år och stipendium ett är

innebär inte att det automatiskt beviljas vid nästa ansökan.

Beträffande stiftelsens redovisade resultat för räkenskapsåret och

ställning per 2020-12-31 hänvisas till bifogade resultat— och

balansräkning.
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REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade revisorer har granskat Selma Sundelius

utbildningsstiftelses räkenskaper för år 2020, och funnit dem väl förda,

varför vi tillstyrker ansvarsfrihet.

Eslöv den 7/7; 2021

/(Å_7 ix L/

Kerstin Lindström
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Stiftelsen: Selma Sundelius julgåvestiftelse

Org.nr: 842000—9253

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Antlamål

Räntan  skall årligen i december månad utdelas till äldre ensamma

kvinnor  inom Reslövs församling.

Kommunfullmäktige har den 1 september  2009  §67 beslutat

att denna stiftelse skall avslutas. Detta arbete pågår.

Beträffande stiftelsens redovisade resultat för räkenskapsåret och

ställning per 2020-12-31 hänvisas till bifogade resultat— och

balansräkning.
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REVISIONSBERÄ'I"I'ELSE

Undenecknade revisorer har granskat Selma Sundelius

J ulgåvestiftclsens räkenskaper För år 2020, och funnit dem väl förda,

varför vi tillstyrker ansvarsfrihet.

Eslöv den  7  I  2021

&

Kerstin Lindström // Håkan  Elleströmig
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Stiftelsen:  Magnus och Bengta Sundelius donationsstiftelse

Org.nr:  842000-0997

FÖRVALTNINGSBERÄ'I"I'ELSE

Ändamål

AV den  årliga  avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.

Vart femte år skall beslut fattas om axt'kastningens användning.

För allmännyttiga ändamål t ex lokaler eller b) ggnader. försköning

genom planteringar och prydnader inom Reslövs församling.

Beträffande stiftelsens redovisade resultat för räkenskapsåret oeh

ställning per  2020-12-31  hänvisas till bifogade resultat— och

balansräkning.
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REVISIONSBERÄTTELSE

Underiecknade revisorer har granskat Magnus och Bengta Sundelius

donationsstiftelses räkenskaper för år 2020, och funnit dem väl Förda,

varför vi tillstyrker ansvarsfrihet.

Eslöv den 7/5.” 2021
4-" ,  ;. ‘

 

. ___-____-_—-....

Kerstin Lindström HåkaWEiie—trom \fg’
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§ 262    KS.2021.0441 

Revidering av taxor för Medborgarhuset  

Ärendebeskrivning  
Medborgarhusets verksamhet har under många år varit i ekonomisk balans. De 
senaste åren har verksamheten genererat ekonomiskt underskott både på grund av 
ökade kostnader och minskade intäkter. För att skapa en budget i balans har kultur-
och fritidsnämnden gett Kultur och Fritid i uppdrag att ta fram ett förslag på justerad 
taxa för Medborgarhuset. 

Kultur och Fritid har gjort en omvärldsbevakning på avgiftsnivåerna för likvärdiga 
anläggningar i Mellanskåne med omnejd. Där framgår det att Medborgarhusets taxa 
ligger under andra jämförbara konferensanläggningars priser. 

En viktig aspekt är att offentlig verksamhet ska ha marknadsmässiga priser för att 
inte riskera att konkurrera ut privata aktörer (Konkurrenslagen 2008:579, 3 kap 27 
§). 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Revidering av taxor Medborgarhuset 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 76 2021 Revidering av taxor 

Medborgarhuset 
 Förslag till nya taxor Medborgarhuset 
 Policy för lokalanvändning i Medborgarhuset, antagen av kommunfullmäktige 

2001-09-24 
 Att använda juvelen - verksamheten i Medborgarhuset från och med 2007-01-01 
 Medborgarhuset taxor - jämförelse mellan nuvarande och föreslagna taxor 
 

Beredning 
Förslag till ny taxa för Medborgarhuset innehåller fyra olika prisgrupper; externa 
arrangörer, kommunala förvaltningar, lokalt registrerade 
föreningar/studieförbund/politiska partier samt bidragsberättigade föreningar. 

Det är viktigt att som kommunal verksamhet hålla samma taxenivåer som privata 
aktörer avseende kundgruppen externa organisationer och företag. I förslag till ny 
taxa föreslås en höjning avseende lokaler med trettio procent för att komma upp i en 
marknadsmässig nivå. Förslaget innebär också att ett nytt konferensprispaket införs 
med lokal och mat i ett paket. Denna förändring innebär att det är lättare att jämföra 
priser med andra mötes- och konferensanläggningar både för verksamheten och 
kunderna. 
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För kommunala förvaltningar och lokalt registrerade föreningar/studieförbund/ 
politiska partier föreslås en procentuellt sett hög ökning, dock från en tidigare låg 
nivå Den nya taxan föreslås vara trettiofem procent av ordinarie taxa. Ordinarie taxa 
är den som externa organisationer betalar. 

Taxorna för bidragsberättigade föreningar föreslås i princip vara oförändrade då 
dessa föreningar får bidrag från kultur-och fritidsnämnden varför det inte finns skäl 
att höja taxan. Förslag till ny taxa är femton procent av ordinarie taxa. 

Kommunledningskontoret anser att det är viktigt att höja taxorna för externa 
arrangörer så att kommunen inte snedvrider konkurrensen utan har marknadsmässiga 
hyror. Vad gäller taxorna för kommunala förvaltningar har avstämning skett med 
samtliga förvaltningschefer. Kommunledningskontoret föreslår därför att taxor för 
Medborgarhuset revideras enligt kultur-och fritidsnämndens förslag. 

Vid genomgång av mål- och policydokument för lokalanvändning i Medborgarhuset 
framgår det att förändringar av verksamheten har skett och att det därför kan finnas 
behov av översyn och eventuell revidering av styrdokumenten. 

Det är också värt att notera att minskningen av intäkter till stor del sammanfaller med 
pandemin och att det kan vara värdefullt att följa upp ekonomin för Medborgarhuset 
när nu återgång börjar ske till det nya normala. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta ny taxa för Medborgarhuset enligt 
kultur-och fritidsnämndens förslag att gälla från och med den 1 januari 2022. 

- Uppföljning av Medborgarhusets ekonomi samt antal bokningar ska särskilt 
uppmärksammas i de ekonomiska månadsrapporterna som tillställs 
kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
Kultur- och fritidsnämnden 
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Revidering av taxor Medborgarhuset 

Ärendebeskrivning 
Medborgarhusets verksamhet har under många år varit i ekonomisk balans. De 
senaste åren har verksamheten genererat ekonomiskt underskott både på grund av 
ökade kostnader och minskade intäkter. För att skapa en budget i balans har kultur-
och fritidsnämnden gett Kultur och Fritid i uppdrag att ta fram ett förslag på justerad 
taxa för Medborgarhuset. 
 
Kultur och Fritid har gjort en omvärldsbevakning på avgiftsnivåerna för likvärdiga 
anläggningar i Mellanskåne med omnejd. Där framgår det att Medborgarhusets taxa 
ligger under andra jämförbara konferensanläggningars priser. 
 
En viktig aspekt är att offentlig verksamhet ska ha marknadsmässiga priser för att 
inte riskera att konkurrera ut privata aktörer (Konkurrenslagen 2008:579, 3 kap 27 §) 

Beslutsunderlag 
Förslag till nya taxor Medborgarhuset 
Kultur -och fritidsnämndens beslut § 76, 2021 
Att använda juvelen - verksamheten i Medborgarhuset från och med 2007-01-01 
Policy för lokalanvändning i Medborgarhuset, 2001 

Beredning 
Förslag till ny taxa för Medborgarhuset innehåller fyra olika prisgrupper; externa 
arrangörer, kommunala förvaltningar, lokalt registrerade 
föreningar/studieförbund/politiska partier samt bidragsberättigade föreningar. 
 
Det är viktigt att som kommunal verksamhet hålla samma taxenivåer som privata 
aktörer avseende kundgruppen externa organisationer och företag. I förslag till ny 
taxa föreslås en höjning avseende lokaler med trettio procent för att komma upp i en 
marknadsmässig nivå. Förslaget innebär också att ett nytt konferensprispaket införs 
med lokal och mat i ett paket. Denna förändring innebär att det är lättare att jämföra 
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priser med andra mötes- och konferensanläggningar både för verksamheten och 
kunderna.  
 
För kommunala förvaltningar och lokalt registrerade föreningar/studieförbund/ 
politiska partier föreslås en procentuellt sett hög ökning, dock från en tidigare låg 
nivå Den nya taxan föreslås vara trettiofem procent av ordinarie taxa. Ordinarie taxa 
är den som externa organisationer betalar. 
 
Taxorna för bidragsberättigade föreningar föreslås i princip vara oförändrade då 
dessa föreningar får bidrag från kultur-och fritidsnämnden varför det inte finns skäl 
att höja taxan. Förslag till ny taxa är femton procent av ordinarie taxa. 
 
Kommunledningskontoret anser att det är viktigt att höja taxorna för externa 
arrangörer så att kommunen inte snedvrider konkurrensen utan har marknadsmässiga 
hyror. Vad gäller taxorna för kommunala förvaltningar har avstämning skett med  
samtliga förvaltningschefer. Kommunledningskontoret föreslår därför att taxor för 
Medborgarhuset revideras enligt kultur-och fritidsnämndens förslag. 
 
Vid genomgång av mål- och policydokument för lokalanvändning i Medborgarhuset 
framgår det att förändringar av verksamheten har skett och att det därför kan finnas 
behov av översyn och eventuell revidering av styrdokumenten. 

 
Det är också värt att notera att minskningen av intäkter till stor del sammanfaller med 
pandemin och att det kan vara värdefullt att följa upp ekonomin för Medborgarhuset 
när nu återgång börjar ske till det nya normala. 

Förslag till beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta ny taxa för Medborgarhuset enligt 

kultur-och fritidsnämndens förslag att gälla från och med den 1 januari 2022. 
 

- Uppföljning av Medborgarhusets ekonomi samt antal bokningar ska särskilt 
uppmärksammas i de ekonomiska månadsrapporterna som tillställs 
kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
Eva Hallberg  
Kommundirektör  
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§ 76    KOF.2021.0088 

Revidering av Medborgarhusets lokal- och konferenstaxor  

Ärendebeskrivning  
Medborgarhusets verksamhet har under många år varit i ekonomisk balans. De 
senaste åren har verksamheten genererat ekonomiskt underskott både på grund av 
ökade kostnader och minskade intäkter. Tyvärr ser kultur- och fritidsförvaltningen 
tendenser att det kommer fortsätta. För att skapa en budget i balans har kultur- och 
fritidsnämnden gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på justerad taxa för 
Medborgarhuset. 

En aspekt att ta hänsyn till är att förvaltningslagen lyfter vikten av att kommunala 
verksamheter ska ha marknadsmässiga priser för att inte riskera att konkurrera ut 
privata aktörer (hänvisning till lagstiftning). 

Med dessa förutsättningar har kultur- och fritidsförvaltningen gjort en 
omvärldsbevakning på avgiftsnivåerna för andra likvärdiga anläggningar i 
mellanskåne med omnejd. Där framgår det att Medborgarhusets taxa ligger under 
andra jämförbara konferensanläggningars priser. 

Medborgarhuset är känt för att leverera högklassig service, god mat och erbjuda 
fantastiska miljöer. För att kunna fortsätta leverera det och samtidigt utvecklas och 
hålla marknadsmässiga priser föreslås kultur- och fritidsnämnden anta en justerad 
lokal- och konferenstaxa för Medborgarhuset. 

Beslutsunderlag 
 Uppdatering av Medborgarhusets lokal- och konferenstaxa 
 Förslag ny taxa Medborgarhuset 
 

Beredning 
Medborgarhusets ekonomi har under de senaste åren visat på underskott och detta 
förväntas fortsätta då inventarier behöver uppdateras och kräver dyra 
speciallösningar. Den digitala utvecklingen behöver också prioriteras för att 
Medborgarhuset ska vara en fortsatt attraktiv kultur- och mötesscen, och nå ut brett 
med kommunens arkitektoniska mästerverk. 

I dialog med kommunens jurist framgår det att behovet av ökade intäkter ligger i 
linje med kravet på kommunal verksamhet att erbjuda produkter och tjänster till 
marknadsmässiga priser. 

Medborgarhuset i Eslöv är en kultur- och mötesscen för många olika målgrupper, 
exempelvis regioner och kommuner, privata företag, idéburen sektor, föreningsliv 
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och kommunens egen verksamhet. För att alla ska ha möjlighet att ta del av 
Medborgarhuset innebär förslaget att fortsatt ha anpassade taxenivåer beroende på 
målgrupp/kundgrupp. 

För de stora salarna, A- och B-salen, föreslås tre olika bokningstider; halvdag (<5 h), 
heldag (5-10 h) och fulldag (>10 h). Detta tror kultur- och fritidsförvaltningen 
kommer bidra till ökad beläggningsgrad och en tydlighet. 

Externa organisationer/företag 
Som kommunal verksamhet är det enligt förvaltningslagen viktigt att 
Medborgarhuset håller samma taxenivåer som privata mötes- och 
konferensanläggningar när vi riktar oss till kundgruppen externa organisationer/ 
företag. Det är också denna kundgrupp som betalar ordinarie taxa och som utgör en 
stor del verksamhetens intäkter. 

Snittpriset per person för en heldagskonferens i mellanskåne ligger på 550 kr och på 
Medborgarhuset är nuvarande pris 250-300 kr beroende på antalet gäster. Detta visar 
att Medborgarhusets verksamhet prismässigt ligger under snittet i jämförelse med 
likvärdiga anläggningar. 

Lokaltaxan föreslås justeras upp med trettio procent. Förslaget innebär också, för 
kundgruppen externa organisationer/företag, att införa ett nytt konferensprispaket 
(lokal och mat i ett paket). Denna typ av paketlösning är vanlig i branschen och gör 
det enkelt både för kunder och verksamheten att jämföra priser med andra mötes- och 
konferensanläggningar. Ett konferensprispaket bidrar också till ökade intäkter. 

Vi får ofta höra av våra externa kunder att vi har låga hyror i förhållande till våra 
vackra lokaler och vår professionella service. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att konferenspriset på Medborgarhuset 
för en heldag blir 550 kr person och för en halvdag 480 kr per person inklusive lokal, 
mat och teknik. Enbart lokalpriserna för denna kundgrupp föreslås höjas med trettio 
procent. 

Kommunala förvaltningar 
De kommunala förvaltningarna föreslås betala trettiofem procent av ordinarie taxa 
vilket ger en subvention på sextiofem procent. Detta möjliggör att alla kommunala 
förvaltningar fortsatt kan nyttja Medborgarhuset för konferenser och möten. 

Lokalt registrerade föreningar/studieförbund/politiska partier 
De lokalt registrerade föreningar/studieförbund/politiska partier föreslås betala 
trettiofem procent av ordinarie taxa vilket ger en subvention på sextiofem procent. 
Att subventionera en stor del av avgiften för denna kundgrupp är ett sätt för kultur- 
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och fritidsnämnden att vara med och bidra till demokrati, bildning och ett rikt 
föreningsliv i Eslöv. 

Bidragsberättigade föreningar 
De bidragsberättigade föreningarna föreslås ligger kvar på liknande taxenivå som 
tidigare, vilket innebär att de betalar femton procent av ordinarie taxa och får 
åttiofem procent subventionerat. Dessa föreningar får bidrag från kultur- och 
fritidsnämnden varför det inte finns skäl att höja taxan utan enbart göra mindre 
justeringar. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
Kommunfullmäktige att anta en justerad lokal- och konferenstaxa för 
Medborgarhuset att gälla från och med den 1 januari 2022. 

Deltar inte i beslutet 
Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
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Namn på lokal Halvdag   

< 5 h

Heldag        

5-10 h

Fulldag      

> 10 h

Halvdag   

< 5 h

Heldag        

5-10 h

Fulldag      

> 10 h

Halvdag   

< 5 h

Heldag        

5-10 h

Fullda

g      > 

10 h

Halvdag   

< 5 h

Heldag        

5-10 h

Fulldag      

> 10 h

Hela huset 9700 16500 19800 5600 9500 12000 5600 9500 12000 2300 3800 4800

A-salen 5100 8600 10200 1800 3000 3800 1800 3000 3800 800 1300 1550

B-salen 3300 5500 6500 1200 1900 2400 1200 1900 2400 500 850 1000

C-salen 2000 3300 3900 700 1200 1400 700 1200 1400 300 500 600

D-salen 2000 3300 3900 700 1200 1400 700 1200 1400 300 500 600

Cirkelrum 400 700 800 250 400 500 250 400 500 100 200 250
Pentry 400 700 800 250 400 500 250 400 500 100 200 250

Sammanträdesrum
1100 1800 2300 600 1000 1300 600 1000 1300 200 350 400

Konferenspaket 

(lokal+mat)
480 550

Kommunala förvaltningar                            Lokalt registrerade 

föreningar, politiska partier 

och studieförbund                           

Kundgrupp 2                            Kundgrupp 3

Bidragsberättigade föreningar 

(barn/ungdom/pensionär/ 

funktionsvariation)                                         

Externa arrangörer                                                                                                                                                            

Kundgrupp 4 

30 % prisökning Betalar 35 % av ord pris (A-

D-sal)

Betalar 35 % av ord pris 

(A-D-sal)

Betalar 15 % av ord pris (A-D-

sal)

Kundgrupp 1
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ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 

          _________________________________________________ NR 19 A 

 

           POLICY FÖR LOKALANVÄNDNING I MEDBORGARHUSET 

 

                           Antagen av kommunfullmäktige 2001-09-24 

 

Uppdrag 

Kommunstyrelsen har beslutat att ge fastighetskontoret i uppdrag att tillse att 

arbetet med en policy för användning av Medborgarhusets lokaler påbörjas med 

anledning av den planerade iståndsättningen och förnyelsen av huset. Kultur -

och- fritidsförvaltningen har tillsammans med fastighetskontoret arbetat fram 

denna policy för användning av lokalerna som är avgörande inför projektering 

av ombyggnaden. Ombyggnadstiden är beräknad till ca ett år med byggstart 

2002-10-01. Under denna tid kommer Medborgarhuset att vara stängt. 

 

Bakgrund 

Under 1940- och 50-talen expanderade och utvidgade kommunerna och det 

offentliga byggandet i kommunerna ökade. I Eslöv beslöt stadsfullmäktige att ett 

Medborgarhus skulle uppföras och utlyste en arkitekttävling 1947. Efterfrågan 

på offentliga lokaler var stor, då såsom nu, och i förteckningen över önskade 

lokalutrymmen framgår tydligt att Medborgarhuset byggdes som ett forum för 

möten, folkbildning, kultur och nöjen. 

 

Under åren 1957-2001 har huset huvudsakligen använts enligt grundidéerna från 

1947 men behov finns ändå att klart formulera Medborgarhusets 

lokalanvändning från 2003. 

 

Policy 

Medborgarhusets primära användning är att vara ett forum för möten av skilda 

slag, folkbildning, kulturarrangemang, utställningar och andra nöjesarrange-

mang. Verksamheten skall främst bedrivas av föreningar, studieförbund och de 

kommunala förvaltningarna. Lokalerna skall även kunna hyras för privata arran-

gemang och för konferens/utbildningsverksamhet. Olika typer av utställnings-

verksamhet, gärna konst, skulle vara ett sätt att bredda verksamheten i huset. 

 

Lokalerna skall inte kunna hyras för ren kommersiell försäljningsverksamhet. 

Tillhandahållande av konferensfaciliteter i huset ger möjligheter för en ökad  

beläggning av endagskonferenser. 
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De olika verksamheterna ställer varierande krav på servering som kan lösas på 

olika sätt t.ex. med catering. Möjligheten att ordna egen kaffeservering bör 

bibehållas. 

 

Lokalerna i Medborgarhuset ska vara tillgängliga och kunna användas av alla. 

Rökning är förbjuden i lokalerna. Verksamhet som kan vara allergiframkallande 

skall beaktas särskilt och stor hänsyn skall tas kring förutsättningarna i samband 

med uthyrningen. 

 

Öppettiderna ska anpassas till den verksamhet som finns i huset. 

 

Denna policy ska kompletteras med detaljföreskrifter.  

 

 

 

  

 

2001-10-23 
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2021-11-26 
Helena Heintz Kommunfullmäktige 
+4641362123  
helena.heintz@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(1) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunledningskontoret@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 
i dagstidning 

Ärendebeskrivning 
Kravet på annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden i dagspressen tog bort 
i samband med att nya kommunallagen (2017:725) började gälla den 1 januari 2018. 
Kommunfullmäktige har dock valt att fortsätta annonsera sina sammanträden i 
Skånska Dagbladet. Kommunfullmäktige har nu att ta ställning till fortsatt 
annonsering under 2022.  

Beredning 
Kommunledningskontoret har inga synpunkter på om annonsering sker eller inte, 
men kan se att en annonsering ökar spridningen av informationen i synnerhet till de 
grupper som inte har för vana att informera sig via kommunens hemsida. 

Förslag till beslut 
- Kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i Skånska Dagbladet under 2022. 

Beslutet skickas till 
Skånska Dagbladet 
Kommunledningskontoret, kommunikationsavdelningen 
Kommunledningskontoret, juridiska avdelningen 
 
 
 
Eva Hallberg Patrik Linder 
Förvaltningschef Avdelningschef, juridiska avdelningen 
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Interpellation om publika laddstationer i Eslövs kommun

I väntan på vätgasfordonen gör de laddbara bilarna sitt för klimatet genom att 
minska koldioxidutsläppen från vägtrafiken.
Idag finns det bara en handfull vätgasdrivna personbilar på svenska marknaden, 
men 121 laddbara modeller, 49 elbilar och 72 laddhybrider. Faktum är att bara en 
tillverkare saknar en.
På gator och vägar rullar nu närmare 300 000 laddbara personbilar, plus ett 
växande antal laddbara lätta lastbilar, motorcyklar och bussar, som här i Eslöv.
Mer än varannan personbil, 54 procent, som registrerade i september var en elbil 
eller laddhybrid.
Fortsätter det så kommer mer än var tionde personbil nästa år att vara laddbar.
Och priserna på dem sjunker, båda att köpa och att leasa, liksom att de går att köra 
allt längre på varje laddning.
Det stora problemet är laddinfrastrukturen. 
Det vill säga att det har funnits och finns för få ställen där man kan ladda bilen.
Enligt M Sweden, tidigare Motormännen, blir det också allt färre laddstolpar per 
registrerad laddbar bil, i Skåne till exempel bara 0,05 laddstolpe/laddbar bil.
I Eslöv kommun finns det idag fyra publika laddstolpar, alla inne i stan. Två står 
långt ner på parkeringen bakom Medborgarhuset och två i Badhusparken.
Hemma har väl elbils- och laddhybridägarna laddare. Ofta har de också möjlighet 
att göra det på jobbet.
Det blir värre för den som är på besök i Eslöv.
Då gäller det att komma med en välladdad bil…

Fråga till Bengt Andersson (M), ordförande i Miljö- och 
Samhällsbyggnadsnämnden:
Vilken strategi och vilka planer på kort och lång sikt har Eslövs 
kommun för publika laddstationer i Eslövs tätort och i byarna?

Lars Holmström
Vänsterpartiet
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§ 115    KS.2021.0483 

Anmälan av interpellation från Lars Holmström (V) till Bengt Andersson 
(M) avseende publika laddstationer i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Lars Holmström (V) har inkommit med en interpellation till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Bengt Andersson (M). Interpellationen rör 
publika laddstationer i Eslövs kommun. 

Beslutsunderlag 
 Interpellation från Lars Holmström (V) till Bengt Andersson (M) om publika 

laddstationer i Eslövs kommun 
 

Beslut 
- Interpellationen får ställas och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde i 
december. 

Beslutet skickas till  
Bengt Andersson (M) 
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§ 263    KS.2020.0413 

Yttrande över motion från Bertil Jönsson (C) angående medlemskap i 
nätverket Håll Sverige Rent  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har remitterat en motion från Bertil Jönsson (C) till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. I motionen föreslås att kommunen ska bli 
medlem i Håll Sverige Rent. Håll Sverige Rent är ett stort nätverk och har för 
närvarande 115 medlemskommuner däribland grannkommunerna Lund, Höör och 
Kävlinge. Ett medlemskap baseras på antalet kommuninvånare vilket för Eslövs del 
skulle innebära en årskostnad på 15 500 kronor. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över motion från Bertil Jönsson (C) - Medlemskap i 

nätverket Håll Sverige Rent 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 110, 2021 Yttrande över 

motionen från Bertil Jönsson (C) - medlemskap i nätverket Håll Sverige Rent 
 Kommunfullmäktiges beslut § 101, 2020 Remittering av motion från Bertil 

Jönsson (C) - Medlemskap i nätverket Håll Sverige Rent 
 Motion från Bertil Jönsson (C) Motion angående medlemskap i nätverket Håll 

Sverige Rent 
 

Beredning 
Håll Sverige Rent är en ideell obunden stiftelse som grundades 1983 av 
Naturvårdsverket och Returpack. Organisationens främsta uppdrag är att påverka 
attityder och beteende och deras vision är att ingen ska skräpa ner. 

Medlemskap i nätverket ger stöd i det lokala arbetet mot nedskräpning och visar att 
kommunen arbetar aktivt för en skräpfri kommun. Ett medlemskap för en kommun i 
Eslövs storlek kostar 15 500 kronor per år. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och att finansieringen av 
medlemskapet sker centralt i kommunen, alternativt att kostnaden ersätts i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens budget. Kommunledningskontoret delar nämndens 
synpunkt avseende finansieringen då Håll Sverige Rents arbete berör allt från 
näringsliv, turism till skolverksamhet. En möjlighet att beakta är medlemskap under 
ett prövoår där resultatet sedan utvärderas innan medlemskapet eventuellt förnyas. 

Medlemskapet innebär tillgång till en rad konkreta tjänster från organisationen: 

 En personlig kontaktperson på Håll Sverige Rent. 
 Stöd i det strategiska och praktiska arbetet mot nedskräpning som finns 

beskrivet i Naturvårdsverkets vägledning till kommuner. 
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 Omvärldsbevakning som ger en tidig insikt i förändrade krav från 
myndigheter, som exempelvis riktlinjer och föreskrifter kring avfallsplaner. 

 Fritt kampanjmaterial som påsar och säckar inklusive fri efterbeställning i 
samband med Vi Håller Rent-kampanjen. 

 Information om nya verktyg mot nedskräpning och annat som är aktuellt 
inom området. 

 Fritt deltagande för en person på Håll Sverige Rents nationella och regionala 
konferenser. 

 Möjlighet till deltagande på kurser, studieresor samt aktiviteter för 
erfarenhetsutbyte och kommunikation. 

 20 % rabatt vid uppstart av skräpmätningar för nya medlemmar. 
 Rättighet till att använda en anpassad variant av logotypen Håll Sverige Rent. 

  
Ett aktivt medlemskap kan driva miljöarbetet framåt inom ett flertal verksamheter 
och samtidigt synliggöra att Eslövs kommun aktivt arbetar mot nedskräpning. Ett 
medlemskap kan säkerligen även skapa synergieffekter där samarbetet kring 
miljöfrågor med övriga medlemskommuner kan utvecklas vidare. Renhållning är en 
enkel, konkret och ständigt aktuell fråga och idag finns det få frågor med 
motsvarande potential att engagera och förena ett helt lokalsamhälle i ett gemensamt 
projekt. Både individer och verksamheter gynnas av en ren och därmed attraktiv 
kommun att besöka, verka, arbeta och leva i. 

Kommunledningskontoret anser att medlemskapet ger tillgång till flera relevanta 
tjänster och till en överkomlig medlemskapsavgift. Kommunledningskontoret 
föreslår därför kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla Bertil 
Jönssons (C) motion om medlemskap i Håll Sverige Rent. 

Yrkanden 
Bertil Jönsson (C), Catharina Malmborg (M), Lars Holmström (V), Tony Hansson 
(S), Sven-Olov Wallin (L) och Madeleine Atlas (C) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen från Bertil Jönsson (C) avseende 
medlemskap i nätverket Håll Sverige Rent bifalles samt att finansieringen av 
medlemskapet sker inom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens befintliga ram.  

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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Förslag till beslut avseende Motion från Bertil 
Jönsson (C) - Medlemskap i nätverket Håll Sverige 
Rent 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har remitterat en motion från Bertil Jönsson (C) till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. I motionen föreslås att kommunen 
ska bli medlem i Håll Sverige Rent. Håll Sverige Rent är ett stort nätverk och har för 
närvarande 115 medlemskommuner däribland grannkommunerna Lund, Höör och 
Kävlinge. Ett medlemskap baseras på antalet kommuninvånare vilket för Eslövs del 
skulle innebära en årskostnad på 15 500 kronor. 

Beslutsunderlag 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 110, 2021 Yttrande över motion 

från Bertil Jönsson (C) - Medlemskap i nätverket Håll Sverige Rent. 
 Motion från Bertil Jönsson (C) - Medlemskap i nätverket Håll Sverige Rent  

Beredning 
Håll Sverige Rent är en ideell obunden stiftelse som grundades 1983 av Naturvårds- 
verket och Returpack. Organisationens främsta uppdrag är att påverka attityder och 
beteende och deras vision är att ingen ska skräpa ner. 
 
Medlemskap i nätverket ger stöd i det lokala arbetet mot nedskräpning och visar att 
kommunen arbetar aktivt för en skräpfri kommun. Ett medlemskap för en kommun i 
Eslövs storlek kostar 15 500 kronor per år. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och att finansieringen av 
medlemskapet sker centralt i kommunen, alternativt att kostnaden ersätts i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens budget. Kommunledningskontoret delar nämndens 
synpunkt avseende finansieringen då Håll Sverige Rents arbete berör allt från 
näringsliv, turism till skolverksamhet. En möjlighet att beakta är medlemskap under 
ett prövoår där resultatet sedan utvärderas innan medlemskapet eventuellt förnyas. 
 
Medlemskapet innebär tillgång till en rad konkreta tjänster från organisationen: 

 En personlig kontaktperson på Håll Sverige Rent. 
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 Stöd i det strategiska och praktiska arbetet mot nedskräpning som finns 
beskrivet i Naturvårdsverkets vägledning till kommuner. 

 Omvärldsbevakning som ger en tidig insikt i förändrade krav från 
myndigheter, som exempelvis riktlinjer och föreskrifter kring avfallsplaner. 

 Fritt kampanjmaterial som påsar och säckar inklusive fri efterbeställning i 
samband med Vi Håller Rent-kampanjen. 

 Information om nya verktyg mot nedskräpning och annat som är aktuellt 
inom området. 

 Fritt deltagande för en person på Håll Sverige Rents nationella och regionala 
konferenser. 

 Möjlighet till deltagande på kurser, studieresor samt aktiviteter för 
erfarenhetsutbyte och kommunikation. 

 20 % rabatt vid uppstart av skräpmätningar för nya medlemmar. 
 Rättighet till att använda en anpassad variant av logotypen Håll Sverige Rent. 

 
Ett aktivt medlemskap kan driva miljöarbetet framåt inom ett flertal verksamheter 
och samtidigt synliggöra att Eslövs kommun aktivt arbetar mot nedskräpning. Ett 
medlemskap kan säkerligen även skapa synergieffekter där samarbetet kring 
miljöfrågor med övriga medlemskommuner kan utvecklas vidare. Renhållning är en 
enkel, konkret och ständigt aktuell fråga och idag finns det få frågor med 
motsvarande potential att engagera och förena ett helt lokalsamhälle i ett gemensamt 
projekt. Både individer och verksamheter gynnas av en ren och därmed attraktiv 
kommun att besöka, verka, arbeta och leva i. 
 
Kommunledningskontoret anser att medlemskapet ger tillgång till flera relevanta 
tjänster och till en överkomlig medlemskapsavgift. Kommunledningskontoret 
föreslår därför kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla Bertil 
Jönssons (C) motion om medlemskap i Håll Sverige Rent. 

Förslag till beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen från Bertil Jönsson (C) 

avseende medlemskap i nätverket Håll Sverige Rent bifalles samt att 
finansieringen av medlemskapet sker inom miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens befintliga ram.   

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 
Eva Halleberg  Katarina Borgstrand  
Kommundirektör  Avdelningschef  
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§ 110    MOS.2020.1038 

Yttrande över Motion från Bertil Jönsson (C) - Medlemskap i nätverket 
Håll Sverige Rent  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har remitterat en motion från Bertil Jönsson (C) till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet ska vara inkommit till 
kommunstyrelsen senast den 13 september 2021. I motionen föreslås att kommunen 
ska bli medlem i Håll Sverige Rent. Håll Sverige Rent är ett stort nätverk och har för 
närvarande 115 medlemskommuner däribland grannkommunerna Lund, Höör och 
Kävlinge. Med tanke på kommunens ambitioner inom miljöområdet så vore ett 
medlemskap i Håll Sverige Rent ett ytterligare verktyg för miljöarbetet. Ett 
medlemskap baseras på antalet kommuninvånare vilket för Eslövs del skulle 
innebära en årskostnad på 15 500 kr. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Yttrande över motion från Bertil Jönsson (C) om medlemskap i 

nätverket Håll Sverige Rent 
 Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-26, § 101. Motion från Bertil Jönsson (C) - 

Medlemskap i nätverket Håll Sverige Rent.pdf" 
 Motion från Bertil Jönsson (C) - Medlemskap i nätverket Håll Sverige Rent (3/3) 
 

Beredning 
Håll Sverige Rent är en ideell obunden stiftelse som grundades 1983 av Naturvårds-
verket och Returpack. Organisationens främsta uppdrag är att påverka attityder och 
beteende och deras vision är att ingen ska skräpa ner. Organisationen arbetar brett 
mot nedskräpning genom följande punkter: 

- De vill förändra människors beteende och stärka normen att det inte är okej att 
skräpa ner. 
- De samlar den senaste kunskapen om nedskräpning genom mätningar, 
undersökningar, företagssamarbeten och kontakter med forskningsvärlden. 
- De tar fram konkreta verktyg för kommuner, skolor, företag, politiker och andra 
samhällsaktörer för att de ska kunna bidra till minskad nedskräpning. 
- De förmedlar kunskap om nedskräpningens konsekvenser och kommunicerar 
tydliga budskap om varför det är viktigt att inte skräpa ner. 
- De skapar möjligheter för människor att engagera sig mot skräpet. På så sätt stärks 
känslan av att det tillsammans går att göra skillnad. 
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Medlemskap i nätverket ger stöd i det lokala arbetet mot nedskräpning och visar att 
kommunen arbetar aktivt för en skräpfri kommun. Ett medlemskap för en kommun i 
Eslövs storlek kostar 15 500kr per år. Förvaltningen anser att kostnaden bör 
finansieras centralt i kommunen eller ersättas i miljö-och 
samhällsbyggnadsnämndens budget då Håll Sverige Rents arbete berör allt från 
näringsliv, turism till skolverksamhet. En möjlighet att beakta är medlemskap under 
ett prövoår där resultatet sedan utvärderas innan medlemskapet eventuellt förnyas. 

Medlemskapet innebär tillgång till en rad konkreta tjänster från organisationen: 

- En personlig kontaktperson på Håll Sverige Rent. 
- Stöd i det strategiska och praktiska arbetet mot nedskräpning som finns beskrivet i 
Naturvårdsverkets vägledning till kommuner. 
- Omvärldsbevakning som ger en tidig insikt i förändrade krav från myndigheter, 
som exempelvis riktlinjer och föreskrifter kring avfallsplaner.  
- Fritt kampanjmaterial som påsar och säckar inklusive fri efterbeställning i samband 
med Vi Håller Rent-kampanjen. 
- Information om nya verktyg mot nedskräpning och annat som är aktuellt inom 
området. 
- Fritt deltagande för en person på Håll Sverige Rents nationella och regionala 
konferenser. 
- Möjlighet till deltagande på kurser, studieresor samt aktiviteter för 
erfarenhetsutbyte och kommunikation. 
- 20 % rabatt vid uppstart av skräpmätningar för nya medlemmar. 
- Rättighet till att använda en anpassad variant av logotypen Håll Sverige Rent. 

Det finns ett flertal andra ideella organisationer som är engagerade inom samma 
sakfråga såsom Städa Sverige och Plogga. Eslövs kommun har tidigare stöttat Städa 
Sverige som riktar in sig mot den unga föreningsidrotten genom att anordna skräp-
plockningsevent där föreningen som plockar får ett bidrag som motprestation. Städa 
Sverige har då skött det operativa arbetet och alla deltagare har varit försäkrade samt 
fått utbildning i miljökunskap under aktiviteterna. I detta samarbete har kommunen 
kunnat komma med önskemål om var städning behöver utföras. Städa Sveriges 
minsta paket innebär att kommunen skulle bidra med 25 000 kronor. Lokala 
idrottsföreningar kan dock anmäla sig till Städa Sveriges event utan att Eslövs 
kommun är bidragsgivare. 

Håll Sverige Rents styrka är att arbetet riktar sig till alla och kommunen kan anpassa 
och implementera materialet i den befintliga verksamheten. Idag samarbetar 
avdelningen gata, trafik och park med Merab, Stadskärneföreningen, 
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Miljöavdelningen, Gymnasiet samt kommunikationsavdelningen i ett projekt som 
startades upp i fjol för att hålla Eslöv rent. Under förra året involverades bland annat 
gymnasieelever för att plocka skräp på utvalda områden. Håll Sverige Rent kan vara 
ett bra komplement till detta samarbete där kommunen kan få inspiration och 
material till kommande kampanjer och aktiviteter. 

Förvaltningen ser det som positivt att gå med i organisationen Håll Sverige Rent för 
att kunna ta del av nätverk, material och kunskap. Ett aktivt medlemskap kan driva 
miljöarbetet framåt inom ett flertal verksamheter och samtidigt synliggöra att Eslövs 
kommun aktivt arbetar mot nedskräpning. Ett medlemskap kan säkerligen även skapa 
synergieffekter där samarbetet kring miljöfrågor med övriga medlemskommuner kan 
utvecklas vidare. Renhållning är en enkel, konkret och ständigt aktuell fråga och idag 
finns det få frågor med motsvarande potential att engagera och förena ett helt 
lokalsamhälle i ett gemensamt projekt. Både individer och verksamheter gynnas av 
en ren och därmed attraktiv kommun att besöka, verka, arbeta och leva i. 

Beslut 
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla 
motionen från Bertil Jönsson (C) om medlemskap i Håll Sverige Rent samt att 
finansieringen av medlemskapet sker centralt i kommunen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
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§ 101 KS.2020.0413

Remittering av motion från Bertil Jönsson (C) - Medlemskap i nätverket 
Håll Sverige Rent 

Ärendebeskrivning 
Bertil Jönsson (C) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion om att 
Eslövs kommun ska bli medlem i nätverket Håll Sverige Rent. Kommunfullmäktige 
har att remittera motionen för yttrande.

Beslutsunderlag
 Motion från Bertil Jönsson (C) Motion angående medlemskap i nätverket Håll 

Sverige Rent

Beredning
Kommunledningskontoret föreslår att motionen från Bertil Jönsson (C) om att Eslövs 
kommun ska bli medlem i nätverket Håll Sverige Rent remitteras till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden med begäran om yttrande senast den 13 september 2021 
och till kommunstyrelsen med begäran om yttrande senast den 5 oktober 2021.

Motionären förklarar sig nöjd med remitteringen.

Beslut
- Motionen från Bertil Jönsson (C) om att Eslövs kommun ska bli medlem i nätverket 
Håll Sverige Rent remitteras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med begäran 
om yttrande senast den 13 september 2021 och till kommunstyrelsen med begäran 
om yttrande senast den 5 oktober 2021.

Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
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Till Kommunfullmäktige i Eslövs kommun. 

Motion  

Angående medlemskap i nätverket Håll Sverige Rent. 

Många kommuner i Sverige är medlemmar i nätverket Håll Sverige Rent. För närvarande är det 115 

kommuner som är medlemmar bl. våra grannkommuner Höör, Hörby, Kävlinge o.s.v. Med tanke på 

kommunens ambitioner inom miljöområdet så är ett medlemskap i Håll Sverige Rent ett ytterligare 

verktyg i miljöarbetet. Ett medlemskap i nätverket baseras på antalet innevånare i kommunen. För 

Eslövs kommun skulle årskostnaden bli 15500 kronor. 

Medlemskapet ger kommunen. 

 Samverkan med andra kommuner och aktörer, som stärker kommunens möjligheter att arbeta 
framgångsrikt med att förebygga och minska problemet med nedskräpning. 

 Stöd i kommunikationsarbetet som kan verka för attityd- och beteendeförändring gällande 
nedskräpning hos individer och organisationer. 

 Omvärldsbevakning som ger en tidig insikt i förändrade krav från myndigheter gällande 
förebyggande arbete mot nedskräpning, som exempelvis riktlinjer och föreskrifter kring 
kommunala avfallsplaner.  

 Vad innebär medlemskapet? 

Förutom tillgång till nätverket får kommunen tillgång till en rad tjänster från Håll Sverige Rent: 

 En personlig kontaktperson på Håll Sverige Rent 
 Stöd i det strategiska och praktiska arbetet mot nedskräpning som finns beskrivet i 

Naturvårdsverkets vägledning till kommuner 
 Fritt kampanjmaterial som påsar och säckar inklusive fri efterbeställning i samband med Vi Håller 

Rent-kampanjen 
 Information om nya verktyg mot nedskräpning och annat aktuellt inom området   
 Fritt deltagande för en person på Håll Sverige Rents nationella och regionala konferenser 
 Möjlighet till deltagande på kurser, studieresor samt aktiviteter för erfarenhetsutbyte och 

kommunikation 
 20% rabatt vid uppstart av skräpmätningar för nya medlemmar 
 Möjlighet och rättighet till att använda en anpassad variant av logotypen Håll Sverige Rent 

Eslöv 20201005 

Jag yrkar att kommunfullmäktige beslutar att Eslövs kommun skall bli medlem i nätverket Håll 
Sverige Rent. 

Bertil Jönsson för Centerpartiets fullmäktigegrupp i Eslöv 
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§ 264    KS.2021.0250 

Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) med flera om att införa 
språkkrav i välfärden  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2021, § 85 att remittera motion från 
Fredrik Ottesen (SD) med flera om att införa språkkrav i välfärden till 
kommunstyrelsen för yttrande i följande; 

 Att införa och utveckla språkkrav i välfärden. 
 Att införa en nollvision om språkförbistringar i välfärden orsakade av 

bristande svenskkunskaper hos berörd personal. 
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) med flera om 

att införa språkkrav i välfärden 
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 120,2021.Yttrande över motion från 

Fredrik Ottesen (SD) m.fl. om att införa språkkrav i välfärden 
 Barn- och familjenämndens beslut § 106, 2021 Yttrande över motion från Fredrik 

Ottesen (SD) med flera om att införa språkkrav i välfärden 
 Kommunfullmäktiges beslut § 85, 2021 Remittering av motion från Fredrik 

Ottesen (SD) med flera om att införa språkkrav i välfärden 
 Motion från Fredrik Ottesen (SD) med flera om att införa språkkrav i välfärden 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret har haft en dialog med Vård och Omsorg och Barn och 
Utbildning som båda också har yttrat sig över motionen. Förvaltningarna och 
Kommunledningskontoret anser att frågan om språkkunskap är viktig och behöver 
arbetas med, men med andra åtgärder än de som motionären föreslår. Framförallt 
med åtgärder för befintlig personal som redan är anställd. 

Vård och Omsorg 
För att erbjudas en tillsvidareanställning inom Vård och Omsorg med koppling till 
äldreomsorg ställer förvaltningen krav att medarbetaren har utbildning motsvarande 
undersköterska. För att genomföra denna utbildning krävs kunskaper i det svenska 
språket motsvarande gymnasiekompetens. Eslövs kommun har en mycket hög andel 
utbildade undersköterskor vilket borde underlätta stöd till de eventuellt språksvaga. 

Vård och Omsorg har agerat och satt in utbildning när det uppdagats att det funnits 
språkbrister på äldreboende. Lärdomar av detta arbete kan tas med i fortsatt arbete. 

Det pågår nationellt ett arbete för stärkt kompetens inom vård och omsorg. Enligt 
förslag från Skolverket kommer vård- och omsorgsutbildningen att bli mer 
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sammanhållen och leda till undersköterskeexamen. Utredningen föreslår att det blir 
en skyddad yrkestitel. På så sätt förväntas en höjning av verksamhetens kvalitet och 
att språkkunskaper ytterligare kan säkerställas genom att kommunens krav på 
undersköterskeutbildning för tillsvidareanställning bibehålls. 
 
Barn och Ubildning 
I kommunens för- och grundskolor anställs lärarpersonal med examen och 
lärarlegitimation utfärdad av Skolverket. Eslövs kommun har en stor andel 
förskolelärare i jämförelse med andra skånska kommuner och därmed god möjlighet 
att ta hand om eventuellt språksvaga medarbetare. Även ej undervisande personal 
som barnskötare har krav på utbildning som för att genomföra krävs kunskaper i det 
svenska språket motsvarande gymnasiekompetens. 

Inom förvaltningen pågår arbete med språkutvecklande kompetenser tillsammans 
med Skolverket. 
 
Gemensamma faktorer 
Eftersom kommunens verksamhet till stora delar bygger på kommunikation mellan 
människor är språket naturligtvis avgörande för hur väl vi lyckas med vårt uppdrag. 

Eslövs kommun ansvarar för att medarbetarna kontinuerligt får utbildning, 
fortbildning eller handledning. Alla kommunens verksamheter ska ha individuella 
utvecklingsplaner för medarbetarna. 

Förvaltningarna har ett uppdrag att arbeta fram en kompetensförsörjningsplan under 
året, som ska vara ett stöd i arbetet med att attrahera, rekrytera och behålla personal 
över tid. Där bör frågan om språkförstärkning inkluderas. 

Kompetenskraven för timavlönade utgår ifrån verksamheternas behov och är i vissa 
fall lägre än för en tillsvidareanställning. Skälet till att Eslövs kommun har lägre 
kompetenskrav för timavlönade handlar om kompetensförsörjning utifrån ett både 
kort och långt perspektiv. Vi står idag i en kompetensförsörjningsutmaning där vi för 
att klara den dagliga bemanningen behöver timavlönade för att täcka framförallt 
akuta behov kopplat till frånvaro. Genom att erbjuda timavlönade medarbetare en 
möjlighet att jobba inom vård, skola och omsorg och på den vägen väcka intresse för 
att på sikt utbilda sig inom det området ser vi en hantering som gynnar både 
verksamhet och individ. Innan en timvikarie blir aktuell för en längre anställning 
görs en utvärdering kring hur arbetet fungerat. 

Att ta fram en plan för ett språktest som ska genomföras i samtliga rekryteringar till 
vård, skola och omsorg samt det administrativa arbetet som krävs för att genomföra 
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Kommunstyrelsen  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

detta inför varje anställning bedöms som tidskrävande, kostsamt och med osäker 
effekt. Effekten blir osäker då det kan finnas olika sätt att bedöma språkkunskaper. 
Nuvarande rekryteringsprocess som är gemensam för alla arbetsplatser i Eslövs 
kommun bedöms som tillräcklig för att göra bra rekryteringar. Eslövs kommun 
arbetar kompetensbaserat med rekrytering och bedömer språk genom 
intervjuförfarande och referenstagning. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att införa 
språkkrav i välfärden. 

Yrkanden 
Fredrik Ottesen (SD) yrkar att motionen ska bifallas. 

David Westlund (S) yrkar att motionen ska anses besvarad. Catharina Malmborg 
(M), Sven-Olov Wallin (L) och Lars Holmström (V) instämmer. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med David Westlunds (S) m fl yrkande. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås anse motionen om att införa språkkrav i välfärden 
besvarad. 

Reservation 
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
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Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) med 
flera om att införa språkkrav i välfärden 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2021, § 85 att remittera motion från 
Fredrik Ottesen (SD) med flera om att införa språkkrav i välfärden till 
kommunstyrelsen för yttrande i följande;  

- Att införa och utveckla språkkrav i välfärden.  

- Att införa en nollvision om språkförbistringar i välfärden orsakade av bristande 
svenskkunskaper hos berörd personal. 

Beslutsunderlag 
- Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) med flera om att införa 

språkkrav i välfärden från Vård och omsorgsnämnden och Barn och 
familjenämnden 

- Kommunfullmäktiges beslut § 85, 2021 
- Motion från Fredrik Ottesen (SD) med flera om att införa språkkrav i välfärden 

Beredning 
Kommunledningskontoret har haft en dialog med Vård och Omsorg och Barn och 
Utbildning som båda också ska yttra sig över motionen. Förvaltningarna och 
Kommunledningskontoret anser att frågan om språkkunskap är viktig och behöver 
arbetas med, men med andra åtgärder än de som motionären föreslår. Framförallt 
med åtgärder för befintlig personal som redan är anställd. 
 
Vård och Omsorg 
För att erbjudas en tillsvidareanställning inom Vård och Omsorg med koppling till 
äldreomsorg ställer förvaltningen krav att medarbetaren har utbildning motsvarande 
undersköterska. För att genomföra denna utbildning krävs kunskaper i det svenska 
språket motsvarande gymnasiekompetens. Eslövs kommun har en mycket hög andel 
utbildade undersköterskor vilket borde underlätta stöd till de eventuellt språksvaga. 
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Vård och Omsorg har agerat och satt in utbildning när det uppdagats att det funnits 
språkbrister på äldreboende. Lärdomar av detta arbete kan tas med i fortsatt arbete. 
 
Det pågår nationellt ett arbete för stärkt kompetens inom vård och omsorg. Enligt 
förslag från Skolverket kommer vård- och omsorgsutbildningen att bli mer 
sammanhållen och leda till undersköterskeexamen. Utredningen föreslår att det blir 
en skyddad yrkestitel. På så sätt förväntas en höjning av verksamhetens kvalitet och 
att språkkunskaper ytterligare kan säkerställas genom att kommunens krav på 
undersköterskeutbildning för tillsvidareanställning bibehålls.  
 
Barn och utbildning 
I kommunens för- och grundskolor anställs lärarpersonal med examen och 
lärarlegitimation utfärdad av Skolverket. Eslövs kommun har en stor andel 
förskolelärare i jämförelse med andra skånska kommuner och därmed god möjlighet 
att ta hand om eventuellt språksvaga medarbetare. Även ej undervisande personal 
som barnskötare har krav på utbildning som för att genomföra krävs kunskaper i det 
svenska språket motsvarande gymnasiekompetens. 
 
Inom förvaltningen pågår arbete med språkutvecklande kompetenser tillsammans 
med Skolverket. 
 
Gemensamma faktorer 
Eftersom kommunens verksamhet till stora delar bygger på kommunikation mellan 
människor är språket naturligtvis avgörande för hur väl vi lyckas med vårt uppdrag. 
Eslövs kommun ansvarar för att medarbetarna kontinuerligt får utbildning, 
fortbildning eller handledning. Alla kommunens verksamheter ska ha individuella 
utvecklingsplaner för medarbetarna.  
 
Förvaltningarna har ett uppdrag att arbeta fram en kompetensförsörjningsplan under 
året, som ska vara ett stöd i arbetet med att attrahera, rekrytera och behålla personal 
över tid. Där bör frågan om språkförstärkning inkluderas. 
 
Kompetenskraven för timavlönade utgår ifrån verksamheternas behov och är i vissa 
fall lägre än för en tillsvidareanställning. Skälet till att Eslövs kommun har lägre 
kompetenskrav för timavlönade handlar om kompetensförsörjning utifrån ett både 
kort och långt perspektiv. Vi står idag i en kompetensförsörjningsutmaning där vi för 
att klara den dagliga bemanningen behöver timavlönade för att täcka framförallt 
akuta behov kopplat till frånvaro. Genom att erbjuda timavlönade medarbetare en 
möjlighet att jobba inom vård, skola och omsorg och på den vägen väcka intresse för 
att på sikt utbilda sig inom det området ser vi en hantering som gynnar både 
verksamhet och individ. Innan en timvikarie blir aktuell för en längre anställning 
görs en utvärdering kring hur arbetet fungerat. 
 
Att ta fram en plan för ett språktest som ska genomföras i samtliga rekryteringar till 
vård, skola och omsorg samt det administrativa arbetet som krävs för att genomföra 
detta inför varje anställning bedöms som tidskrävande, kostsamt och med osäker 
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effekt. Effekten blir osäker då det kan finnas olika sätt att bedöma språkkunskaper. 
Nuvarande rekryteringsprocess som är gemensam för alla arbetsplatser i Eslövs 
kommun bedöms som tillräcklig för att göra bra rekryteringar. Eslövs kommun 
arbetar kompetensbaserat med rekrytering och bedömer språk genom 
intervjuförfarande och referenstagning. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att 

införa språkkrav i välfärden.  
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Vård- och omsorgsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Motionärerna 
 
 
 
Eva Hallberg Karl Lundberg 
Kommundirektör HR-chef 
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§ 120    VoO.2021.0200 

Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) m.fl. om att införa 
språkkrav i välfärden  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2021, § 85, att remittera en motion från 
Fredrik Ottesen (SD) m.fl. om att införa språkkrav i välfärden. I motionen föreslås 
följande: 
- Att införa och utveckla språkkrav i välfärden. 
- Att införa en nollvision om språkförbistringar i välfärden orsakade av bristande 
svenskkunskaper hos berörd personal. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) m.fl om att 

införa språkkrav i välfärden 
 Kommunfullmäktiges beslut § 85, 2021 Remittering av motion från Fredrik 

Ottesen (SD) m fl om att införa språkkrav i välfärden 
 Motion. Remittering av motion från Fredrik Ottesen (SD) m fl om att införa 

språkkrav i välfärden 
 

Beredning 
Språk och kommunikation är av stor vikt för att garantera en god vård och omsorg 
samt för att upprätthålla patientsäkerheten. Inom vård och omsorg är skriftlig och 
muntlig dokumentation grundläggande förutsättningar för en fungerande verksamhet. 

Idag arbetar förvaltningen med kompetensbaserad rekrytering. Lägsta 
utbildningsnivå för anställning inom Vård och Omsorg är undersköterska. För att bli 
antagen till undersköterskeutbildning måste behörighetskraven avseende svenska 
språket uppfyllas. Legitimerad personal måste uppfylla språkkrav enligt 
Europarådets referensram för språk, nivå C1. Några sådana krav finns inte för 
omvårdnadspersonal. Eftersom språkförståelsen är avgörande i mötet med 
medborgaren läggs stor vikt vid språkkunskaper under rekryteringsprocessen samt 
vid delegeringsutbildningen. 

I rekryteringsprocessen vid nyanställning samt även i introduktionsutbildningen 
ingår olika moment som kräver att man behärskar svenska språket i både tal och 
skrift för att komma vidare i processen. Den anställde ska dels kunna hantera de 
dokumentationskrav som ställs samt kunna kommunicera med brukare och kollegor. 
Bristande kompetens i svenska språket kan därmed fångas upp under denna process. 
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Det har dock blivit allt svårare att rekrytera personal till vården och omsorgen. Under 
sommaren anställs därför en viss del outbildad personal för att klara bemanningen. 
Det är även här en viktig parameter att dessa klarar språkkraven som ställs. 
Ambitionen är att de genom sommarvikariat får upp intresset att utbilda sig inom 
vård och omsorg. Detta gör kanske att vård och omsorg bättre kan klara av 
kommande rekryteringsutmaningar. 

När det trots kraven ovan uppdagats brister gällande svenska språket har åtgärder 
satts in för att minimera risker samt säkra kvalitet och säkerhet. 

Verksamheterna idag speglar bilden av Eslövs kommuns befolkningsstruktur. Med 
en ökande äldre befolkning och utmaningar att rekrytera personal till vård- och 
omsorgen kommer kompetens gällande språk vara en viktig del i 
kompetensförsörjningsplanen som vård- och omsorgsnämndens håller på att ta fram. 

För att möta framtidens behov med en ökande äldre befolkning och rekrytering är det 
en utmaning att sätta en nollvision vid språkförbistringar men av största vikt att i 
kompetensförsörjningsplanen sätta språk som en väldigt viktigt parameter. 

Förvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden att, genom ovan beskrivna 
språkkrav, anse motionen besvarad. 

Yrkanden 
Marlen Ottesen (SD) och Jeanette Flankéus (SD) yrkar på att nämnden ska föreslå 
kommunfullmäktige att motionen ska bifallas. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Marlen Ottesens (SD) och Jeanette Flankéus (SD) yrkande mot 
förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anse motionen 
besvarad. 

Reservationer 
Marlen Ottesen (SD) och Jeanette Flankéus (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
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§ 106    BoF.2021.1119 

Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) med flera om att införa 
språkkrav i välfärden  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj, 2021 KS.2021.0250 §85, att remittera 
motion från Fredrik Ottesen (SD) med flera om att införa språkkrav i välfärden till 
barn- och familjenämnden för yttrande i följande; 
- Att införa och utveckla språkkrav i välfärden. 
- Att införa en nollvision om språkförbistringar i välfärden orsakade av bristande 
svenskkunskaper hos berörd personal. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) med flera om 

att införa språkkrav i välfärden 
 Kommunfullmäktiges beslut § 85, 2021 Remittering av motion från Fredrik 

Ottesen (SD) m fl om att införa språkkrav i välfärden 
 Motion om att införa språkkrav i välfärden 
 

Beredning 
I Eslövs kommuns för- och grundskolor anställs lärarpersonal med examen och 
lärarlegitimation utfärdad av Skolverket. Denna legitimation och examen borgar för 
kunskaper i svenska språket. För ej undervisande personal finns likvärdiga krav, 
barnskötare i förskola ska ha en av förvaltningen Barn och Utbildning godkänd 
gymnasieutbildning där kunskaper i svenska språket är en del av kravbilden. 

Inom ramen för barn- och familjenämndens verksamheter pågår ett extensivt och 
fördjupat arbete med att utveckla språkutvecklande kompetenser. I detta arbete, som 
genomförs tillsammans med Skolverket, är all personal inom förvaltningen 
involverad i syfte att skapa ännu bättre förutsättningar för att alla barn och elever ska 
utveckla ett rikt och välfungerande språk. 

Yrkanden 
Cvetanka Bojcevska (SD) yrkar bifall till motionen från Fredrik Ottesen (SD) med 
flera om att införa språkkrav i välfärden. 

Istvan Barborg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut att anse motionen 
som besvarad. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Cvetanka Bojcevskas (SD) yrkande och Istvan 
Barborgs (S) yrkande och finner att barn- och familjenämnden beslutar i enlighet 
med Istvan Barborgs (S) yrkande. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås anse motionen från Fredrik Ottesen (SD) med flera 
om att införa språkkrav i välfärden, som besvarad. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
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§ 85    KS.2021.0250 

Remittering av motion från Fredrik Ottesen (SD) med flera om att införa 
språkkrav i välfärden  

Ärendebeskrivning  
Fredrik Ottesen (SD) med flera har inkommit med en motion om att införa språkkrav 
i välfärden. 

I motionen föreslås följande: 

- Att införa och utveckla språkkrav i välfärden. 

- Att införa en nollvision om språkförbistringar i välfärden orsakade av bristande 
svenskkunskaper hos berörd personal. 

Beslutsunderlag 
 Motion från Fredrik Ottesen (SD) med flera om att införa språkkrav i välfärden 
 

Beslut 
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen, barn- och familjenämnden samt vård- 
och omsorgsnämnden med begäran om yttrande senast den 9 november 2021. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Barn- och familjenämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
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Motion om att införa språkkrav i välfärden 
De som byggt vårt land har rätt till en trygg omsorg på ålderns höst. Då måste all personal kunna 
tala god svenska. Detsamma gäller de som tar hand om våra barn på förskolan. Det är inte minst 
viktigt för att minska språkklyftan för de barn som inte talar svenska hemma. 

Det kan låta självklart, men på grund av välfärdens akuta personalbrist finns det risk för att Eslövs 
kommun under lång tid anställt människor med otillräcklig kunskap i svenska. Det är inte okej. 
Som omsorgstagare ska du kunna kommunicera enkelt med den som kommer hem till dig, ger dig 
dina mediciner eller hjälper dig duscha. Som förälder ska du kunna lita på att personalen förstår 
dig och ditt barn fullt ut. Varje språkförbistring i välfärden kan skapa oro och förvirring och i värsta 
fall kan de även bidra till alvarliga säkerhetsbrister. Språkförbistringar riskerar också att sänka 
tilliten till den personal som man inte kan kommunicera obehindrat med. 

Därför vill vi införa språkkrav för anställning i äldreomsorgen, förskolan och andra verksamheter 
där behovet anses finnas. Befintlig personal med bristande svenska ska gå obligatorisk 
språkträning. 

Eslövs kommun bör även införa en nollvision om språkförbistringar i välfärden orsakade av 
bristande svenskkunskaper hos berörd personal. 

Eslövs kommun behöver ta fram verktyg för att säkerställa språkkompetens vid nyrekrytering. Med 
ett verktyg för att säkerställa kompetens i det svenska språket kan kompetens bedömas utifrån 
läsförståelse, skriftlig förmåga samt även sakkunskaper inom aktuella arbetsområden. Den 
muntliga förmågan bedöms utifrån intervjutillfället. För även om språkkrav redan finns skulle det 
behöva kompletteras med framtagna arbetsprover. 

Runtom i Sverige finns redan goda exempel på hur man kan säkerställa att språkkrav i välfärden 
slår väl ut och dessa kan Eslövs kommun ta lärdom av. 

Med hänvisning till ovan föreslås kommunfullmäktige besluta 

- Att införa och utveckla språkkrav i välfärden 

- Att införa en nollvision om språkförbistringar i välfärden orsakade av bristande 
svenskkunskaper hos berörd personal. 

 

För sverigedemokraterna Eslöv 

Fredrik Ottesen 

Håkan Jölinsson 

Kari Kajen 

Dennis Larsen 

Ted Bondesson 

Ronny Thall 

Bo Braman 

Jimmie Ramquist 

Cvetanka Bojcevska 

Marlen Ottesen 

Thomas Bondesson 

Mats Andersen 
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