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PM 

Översiktlig miljöteknisk undersökning, fastighet: 
Strövelstorp 5:149, Ängelholms kommun 

 

1 Inledning 
Benny Gashi har åt DeKa Enviro AB gett i uppdrag att utföra en översiktlig miljöteknisk 
undersökning på fastigheten Strövelstorp 5:149 i Ängelholms kommun. Denna PM syftar 
till att dokumentera det utförda arbetet och dess resultat mycket kort. Jordprover har 
uttagits ur 5 provgropar från djupet 0–0,3 m. u. my. Proven har sedan slagits ihop till 1 
samlingsprov som har skickats till ackrediterat laboratorium (Eurofins Environment 
Testing Sweden AB) för analys. Provtagningen utfördes 2021-11-22.  

 

2 Bakgrund och syfte 
På aktuell fastighet har tidigare Strövelstorps Brandvärn som var en frivillig brandkår haft 
sin verksamhet. Enligt yttrande daterat 2021-05-24 från Staffan Winstedt på 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst ska ingen direkt eller regelmässig övningsverksamhet 
ha bedrivits på fastigheten. Enligt samtal med Staffan 2021-11-02 skall dock med stor 
sannolikhet slangar ha rengjorts på den hårdgjorda ytan inom fastigheten. Hans teori är 
att fallet på plattan är bra och att allt spolvatten bör ha gått ner i brunnen och letts bort 
med dagvatten. I Figur 1 syns ett foto av brandstationen där spolplatta med brunn syns i 
förgrunden. 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figur 1. Foto på aktuell 
brandstation. Källa: Lennart Knutas. 
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Utifrån verksamhetshistoriken går det inte att utesluta att markföroreningar härrörande 
från den tidigare verksamheten kan återfinnas inom aktuell fastighet. Ämnen som 
primärt förväntas är PFAS från brandskummet. Enligt uppgift från Räddningstjänsten har 
ingen annan verksamhet bedrivits utan på fastigheten har byggnaden endast använts 
som garage, utan verkstad. Nu planeras byggnaden att byggas om och kunna användas 
för lager, kontor och bostadsändamål i form av flerbostadshus. Detta kräver ändring av 
detaljplanen och utredning av föroreningshalter i marken, genom den här översiktliga 
miljötekniska undersökningen. 
 
Syftet med undersökningen är att översiktligt identifiera och kartlägga eventuella 
föroreningshalter primärt avseende PFAS i ytlig jord inom fastigheten för att därmed 
utgöra underlag för bedömning om eventuella ytterligare åtgärder behöver vidtas.  

3 Områdesbeskrivning 
Det aktuella undersökningsområdet ligger i de södra delarna av Strövelstorp, se Figur 2. 

 

Den naturliga jordarten i området består av postglacial grovsilt-finsand. Se Figur 3. 

 

Strax norr om fastigheten ligger ett antal energibrunnar, markerade som gröna fyrkanter 
i Figur 4 nedan. I övrigt finns inga brunnar registrerade i SGU´s brunnsregister. Det kan 
dock finnas äldre, grävda brunnar i närområdet som inte finns med i SGU´s register. 

Djup till berg i närmaste brunn är satt till 32 meter och grundvattenytan är uppmätt till 
drygt 10 meter under markytan i denna brunn. 

Figur 2. Placering av aktuell 
brandstation. Källa: www.Eniro.se. 

Figur 3. Jordart inom aktuellt område. 
Orange färg innebär postglacial grovsilt-
finsand. Källa: SGU. 
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Enligt Naturvårdsverkets datatabas ”Skyddad natur” ligger aktuellt område inte inom 
något skyddsvärt område såsom vattenskyddsområde, naturreservat eller liknande. 
Detta framgår av Figur 5 nedan. 

 

 

I Länsstyrelsens EBH databas framgår att inga närliggande potentiellt förorenade 
områden är identifierade. Närmaste objekt ligger knappt 500 meter norr om nu aktuell 
fastighet och utgörs av verksamheten ”Drivmedelshantering”. Se Figur 6. 

 

 

Utifrån ovan angivna framgår att inga misstänkt förorenade områden återfinns i 
närområdet vilket leder till att ingen risk för föroreningar finns från kringliggande 
verksamheter. Enligt yttrande från Räddningstjänsten Skåne Nordväst (se ovan) skall 
byggnaden endast ha använts som garage. Ingen verkstad eller liknande ska ha funnits 
på fastigheten som skulle kunna ha bidragit med andra typer av föroreningar. Den 
överhängande risken är således risken för förekomst av PFAS pga att man eventuellt 
spolat rent brandslangar och annan utrustning på fastigheten efter utryckning eller 
brandövning på annan plats.  

Figur 4. Utdrag ur SGU´s brunnsregister. Nu undersökt 
område markerat med röd cirkel.  Källa: SGU. 

Figur 5. Utdrag ur Naturvårdsverkets databas 
”Skyddad natur”. Källa: Naturvårdsverket. 

Figur 6. Utdrag ur EBH databasen. Nu undersökt 
område markerat med röd cirkel. Källa: Länsstyrelsen 
EBH databas. 
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4 Genomförande 
Alla våra arbeten följer Naturvårdsverkets rapporter 4310, 4311, 4918 och Svenska 
Geotekniska Föreningens rapport 2:2013, i tillämpliga delar.   

Då inga kringliggande verksamheter har funnits som skulle kunna ha orsakat förorening 
inom fastigheten har endast på nu aktuell fastighet bedriven verksamhet tagit i 
beaktning. På fastigheten har endast Brandvärnet haft ett garage. Ingen verkstad har 
funnits, inget drivmedel, ingen oljeavskiljare heller. På fastigheten har troligen 
brandslangar mm spolats rena och detta skulle ha kunnat gett upphov till ytliga 
föroreningar av PFAS. Därför har undersökningen inriktat sig på att undersöka eventuell 
förekomst av ytlig förorening av PFAS. 

Provtagning i 5 handgrävda provgropar av ytlig jord ner till 0,3 meter under markytan 
har genomförts på fastigheten 2021-11-22. Jord samlades in i provkärl från olika djup i 
provgroparna (0–0,3 m. u. my.). Totalt togs 10 inkrement per provgrop. Provgroparna 
fylldes sedan igen med den uppgrävda jorden. Proverna har uttagits i vegetationsklädda 
ytor inom fastigheten, se Figur 7. De 5 jordproverna (MS1, MS2, MS3, MS4 och MS5) har 
sedan slagits samman till ett samlingsprov (MS1-MS5) för att få ett för fastigheten 
representativt ytligt jordprov. Se Figur 8 för exempel på provgrop (MS2). 

Samlingsprovet från provtagningen har analyserats på ackrediterat laboratorium 
(Eurofins Environment Testing) med avseende på PFAS 11 enligt SLV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Ungefärlig placering av 
provgropar på fastigheten. Källa: 
DeKa Enviro.  
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5 Resultat 
Samlingsprovet från provtagningen (MS1-MS5) har analyserats på ackrediterat 
laboratorium (Eurofins Environment Testing) med avseende på PFAS 11 enligt SLV. Med 
undantag för PFOS och summan av PFAS11 saknas riktvärden för perfluorerade ämnen i 
jord och vatten. SGI (Statens Geotekniska Institut) har tagit fram preliminära riktvärden 
för PFOS i jord och grundvatten samt gränsvärden för PFOS i inlands-ytvatten, andra 
ytvatten och biota (fisk) 2015. Se riktvärden i Figur 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Provgrop MS2. Källa: 
Deka Enviro. 

Figur 9. SGI:s preliminära riktvärden och gränsvärden för PFOS i olika medier. 
Källa: SGI. 
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Påvisade halter i jord har inom ramen för denna undersökning jämförts med SGI:s 
preliminära riktvärden för PFOS i mark. Planerad markanvändning för aktuellt område 
bedöms främst motsvara KM, känslig markanvändning. 

Jorden bestod av mull och ingen föroreningsindikation noterades under fältarbetet. 

I samlingsprovet uppmättes inga halter av PFOS över SGI:s preliminära riktvärden, se 
Tabell 1. Inga halter av övriga PFAS låg över laboratoriets rapporteringsgränser förutom 
summa PFAS 11, PFOS, PFOA och PFBA. Analysprotokollet bifogas denna PM. 

 

 

 

6 Förenklad riskbedömning 
Eftersom uppmätta halter av PFAS i samlingsprovet från fastigheten inte överstiger 
tillämpbara riktvärden och de flesta halter är låga eller ligger under laboratoriets 
rapporteringsgräns bedöms ingen risk föreligga vid känslig markanvändning som 
planeras på tomten. Denna bedömning stärks ytterligare av att inga indikationer på 
förorening noterades i fält. 

 
 
 
Lund 2021-12-06     Granskad av: 
 

 
 
 

Maria Schönning     Fredrik Delblanc 
 

Tabell 1. Jämförelse av halter i analyserat samlingsprov med tillämpbara riktvärden. 


