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1 Bakgrund och syfte 
Jordnära miljökonsult AB har på uppdrag av Samhällsbyggnad, Lidköpings kommun utfört en 

miljöteknisk markundersökning av jord och grundvatten på fastigheten Liden 2:4, Lidköping. 

På fastigheten är en trädgårdsbutik och tidigare handelsträdgård belägen. Denna har avvecklats 

under 2018 och nybyggnation av bostäder planeras på fastigheten. Inför detaljplaneändring önskar 

Lidköpings kommun utföra en miljöteknisk undersökning för att säkerställa att marken är lämplig för 

ändamålet. 

Syftet med den översiktliga miljötekniska markundersökningen är att bedöma: 

 om det finns föroreningar i marken inom berört område, 

 eventuella föroreningars sammansättning och koncentration i marken, samt riskerna 

förknippade med dessa 

 behovet av ytterligare undersökningar eller åtgärder i området. 

2 Områdesbeskrivning 

2.1 Allmänt 
Fastigheten Liden 2:4 är 12 180 m2 stor och ligger ca 4 km nordväst om Lidköpings centrum (figur 1 

och 2). Vänerns strand ligger ca 200 m öster om fastigheten. Söder om fastigheten går ett dike i öst-

västlig riktning. Området gränsar i sydväst till bostäder, i väster till ett skogsområde, i norr till ett 

villaområde och i öster till ett friluftsområde/villaområde. 

Fastigheten utgörs idag av grusad, hårdgjord eller bebyggd mark. Byggnaderna utgör butik, lager och 

personalutrymmen för handelsträdgården.  

 

Figur 1. Översiktskarta över norra Lidköping där aktuell fastighet Liden 2:4 är belägen. Aktuell fastighet har markerats med 
röd, streckad cirkel. (Bildkälla: http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Vastragotaland/Infokartan/, hämtad 2018-06-04). 
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Figur 2. Flygfoto över området i Lidköping där Liden 2:4 är belägen. Aktuell fastighet har markerats med röd, streckad cirkel. 
(Bildkälla: www.eniro.se, 2018-06-04). 

2.2 Nuvarande verksamhet och historik 
På fastigheten ligger Lidens trädgårdscenter med butik för trädgårdsväxter. Idag bedrivs ingen egen 

odling. 

Häradskartan från slutet på 1800-talet visar att en gård var belägen på platsen (Länsstyrelsen, 2018). 

Handelsträdgård har bedrivits på fastigheten sedan 1904 (Leibel, muntl; Lundborg miljökonsult AB, 

2012), och den drevs tillsammans med handelsträdgården på dåvarande Liden 2:3, sydost om aktuell 

fastighet. 

Etablerade odlingar i större skala syns på båda fastigheterna på historiska flygfoton från 1964. Från 

början var den huvudsakliga verksamheten frukt- och grönsaksodling på friland. Senare bedrevs även 

odling i växthus på Liden 2:3. Det är inte klarlagt när första växthuset byggdes, men på ett flygfoto 

från 1964 finns flera växthus etablerade. Därefter har fler växthus tillkommit och några rivits 

(Lantmäteriet, 1964, 1977, 1989, 1999). 

På Liden 2:4 byggdes trädgårdsbutiken ut och efterhand tar butiksverksamheten över. I början av 

1980-talet syns färre odlingar. I slutet av 1980-talet gjordes en utbyggnad och ca 10 år senare 

installeras en oljepanna med tillhörande oljetank ovan mark, på betongplatta (Leibel, muntl; 

bygglovshandlingar, Lidköpings kommun bygglovsarkiv). Betongplattan finns kvar och är placerad i en 

av de nuvarande byggnaderna. Plattan är överbyggd och kunde inte inspekteras vid platsbesök.   

Ingen information finns om fastigheten i Länsstyrelsens EBH-stöd (Länsstyrelsen, 2018) och förutom 

handelsträdgården söder om (Liden 2:3) finns inga andra inventerade riskobjekt inom 600 m radie. 

Liden 2:3 inventerades och undersöktes 2012 av Lundborg miljökonsult AB. 
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2.3 Geologi och hydrogeologi 
Enligt jordartskartan domineras området av grus och sand (SGU, 2018a). På fastigheten (Liden 2:3), 

söder om aktuell fastighet bestod jordlagren av ca 0,5-1,5 m mäktig sand och silt, under det ca 0,2 m 

tjocka vegetationslagret. Inslag av humus, tegel och makadamgrus förekom vilket indikerar att 

materialet åtminstone till en del utgjordes av fyllning. I sydvästra delen av fastigheten underlagrades 

den ca 1-2,5 m mäktiga sanden och silten av torrskorpelera. Lera finns till mellan ca 11 och 14 m djup 

(Bohusgeo, 2009-03-12). 

Grundvattennivån i området är inte känd och grundvattenströmningens riktning är inte kartlagd 

sedan tidigare. Grundvattnets strömningsriktning är troligen åt syd-sydost, baserat på topografi och 

dikets strömningsriktning. Grundvattenytan på Liden 2:3 är belägen ca 2-3 m under markytan 

(Lundborg miljökonsult, 2012). 

Ytavvattning från området sker delvis till de diken som finns i fastighetsgräns i söder och sydväst 

samt till bevattningsdammen på fastigheten. 

2.4 Känslighet och skyddsvärde 
Närmaste bostadshus är beläget direkt sydost om det aktuella undersökningsområdet. Enligt aktuellt 

detaljplaneförslag skall undersökningsområdet bebyggas med bostäder. 

Närmaste recipient är Vänern ca 350 m öster om fastigheten. Enligt SGU:s brunnarkiv finns inga 

dricksvatten- eller energibrunnar belägna på den aktuella fastigheten. I närområdet finns en 

energibrunn ca 75 m norrut, på andra sidan Gamla Läckövägen (SGU, 2018b). På fastigheten finns en 

brunn med okänt djup som idag inte används (Leibel, muntl). Området är anslutet till kommunalt 

vatten och avlopp och framtida bostäder kommer även ha kommunalt VA. Ca 600 m sydväst om 

fastigheten ligger Lidköpings kommuns vattenverk med vattenintag från Vänern. 

Fastigheten gränsar till strandskyddsområde i öster (Länsstyrelsen, 2018). 

2.5 Tidigare utförda undersökningar 
2012 utförde Lundborg miljökonsult AB en miljöteknisk markundersökning på Liden 2:3. Föroreningar 

som analyserades var petroleumkolväten, PAH, metaller och bekämpningsmedel. Inga generellt 

förhöjda föroreningshalter påvisades, endast enstaka förhöjd halt av kobolt i ett jordprov. 

Bekämpningsmedel påvisades i jord (pentakloranilin, DDD, DDE och DDT samt endosulfaner) och i 

grundvatten (2,6-diklorbenzamid), men bedömdes inte utgöra en oacceptabel risk och att det inte 

fanns behov av saneringsåtgärd före byggnation av bostäder inom området (Lundborg miljökonsult 

AB, 2012). 

2.6 Risk för föroreningar 
På aktuell fastighet har trädgårdsodlingar och handelsträdgård funnits i ca 100 år. Det finns ingen 

information om bekämpningsmedel som har använts, men uppgifter finns för intilliggande 

handelsträdgård som drivits parallellt. Där har också bekämpningsmedel påvisats i jord och 

grundvatten. Bekämpningsmedelsrester kan finnas kvar i mark och grundvatten där medlen 

hanterats, förvarats, blandats samt på rengöringsplatsen för besprutningsutrustning. 

Bekämpningsmedel kan också finnas i kompost, avfallshögar eller i äldre jord som bytts ut, från 

odlingar. 
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Härutöver kan finnas risk för andra föroreningar exempelvis på grund av läckage av eldningsolja och 

dieselolja eller på grund av att mark har fyllts ut med massor med okänt innehåll. 

Branschtypiska föroreningar är: organiska bekämpningsmedel som DDT, kvintozen, dieldrin/aldrin 

och hexaklorbensen i mark och BAM och atrazin i grundvatten. Vanligt är också metaller som arsenik, 

barium, bly kvicksilver och zink (SGI, 2017). Enligt tidigare undersökning (Lundborg, 2012) har 

bekämpningsmedel använts inom området, men inte i stora mängder. Medel som använts är bland 

annat Cycocel och Roundup, men längre tillbaks i tiden kan även andra preparat ha använts. 

Det har inte framkommit någon information om att utfyllnad av okända massor ska ha skett på 

fastigheten. Eftersom verksamhet har pågått under lång tid på fastigheten kan det dock inte 

uteslutas att okända massor kan ha tillförts någon gång. Vanliga föroreningar i utfyllnadsmassor är 

metaller, oljekolväten och PAH.  

3 Genomförande 

3.1 Provtagningsstrategi 
Provtagningsstrategin följer de riktlinjer som föreskrivs av Naturvårdsverket (2002) och Svenska 

geotekniska föreningen (SGF, 2013), samt SGI:s råd vid miljötekniska undersökningar av gamla 

handelsträdgårdar (SGI, 2017). Provtagningsstrategin baseras på en översiktlig historisk inventering 

baserad på information om verksamheten som har bedrivits på fastigheten från 

verksamhetsutövaren, platsbesök, flygfoton, öppna källor på internet, länsstyrelsen och kommunen. 

Generellt rekommenderas vid undersökning av gamla handelsträdgårdar en strategi med 

samlingsprovtagning över egenskapsområden. I denna undersökning ansågs inte denna strategi 

relevant då fastigheten till stor del bebyggts och äldre jordlager omblandats och till viss del schaktats 

bort och/eller överlagrats med fyllnadsmassor. Egenskapsområden eller liknande kunde därför inte 

definieras på fastigheten. T ex har handelsträdgårdens växthus har varit belägna på fastigheten Liden 

2:3 och kompostering har enligt uppgift inte förekommit på fastigheten. 

Istället har strategin för provtagningen utgjorts av en riktad provtagning mot potentiella 

föroreningskällor och dess eventuella spridningsområde inom undersökningsområdet, med hänsyn 

till äldre odlingsområden, förekomst av matjord, etc. Den slutliga placeringen av provpunkter 

justerades utifrån fältförhållanden och utsatta ledningsstråk. Placeringen av provpunkter 

begränsades av att en stor del av fastigheten består av butiksbyggnad eller butiksytor under tak.  

3.2 Fältarbete 

3.2.1 Jord 

Fältarbetet med jordprovtagning och installation av grundvattenrör utfördes den 26 juni 2018. 

Jordprovtagning genom skruvborrning har utförts i totalt 8 provpunkter (1801–1808) fördelade över 

undersökningsområdet (bilaga 1) i enlighet med uppdragets provtagningsstrategi, ner till ca 3,0 m 

djup. 

Jordprover togs ut som dubbla samlingsprov direkt från skruven generellt från varje halvmeter. 

Provtagningsnivåerna anpassades till förändringar i jordart och materialets färg. För proverna har kärl 

använts som tillhandahållits av laboratoriet. Inmätning av provpunkterna har gjorts med GPS. 
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3.2.2 Grundvatten 
I samband med jordprovtagningen installerades grundvattenrör i 3 provpunkter (punkterna 1804–

1805 samt 1808), se bilaga 1. Grundvattenrören består av en filterdel, d v s ett 1 m långt slitsat PEH-

rör, som sitter ihop med täta PEH-rör upp till markytan. Filterdelen placerades i nivå med 

grundvattenytan vid installationen (bilaga 2a). Hålet kring filtret fylldes med filtersand och ovan 

filterdelen har tätning utförts med bentonitlera för att förhindra att ytvatten tränger ned i 

grundvattenröret. 

Vattnet i rören omsattes i samband med installationen samt strax innan provtagningen den 9 juli 

2018, ca två veckor efter installationen. Provtagning utfördes med peristaltisk pump. För respektive 

provpunkt användes en ny PEH-slang genom vilken pumpning av vatten skedde. Silikonslangen i 

själva pumpen sköljdes med rent vatten mellan varje provpunkt. 

3.2.3 Ytvatten 

Prov på ytvatten i bevattningsdammen (provpunkt 1809) togs den 9 juli 2018 i samband med 

grundvattenprovtagningen. Stickprov togs i för analyserna avsedda kärl. 

3.3 Fält- och laboratorieanalyser 
Mätning med avseende på flyktiga kolväten med ett PID-instrument (MiniRAE Lite) utfördes på 

samtliga uttagna jordprover, på ett av dubbelproven. PID-mätningen utfördes i rumstemperatur. Ett 

urval av proverna lämnades in till laboratorium för kemisk analys två dagar efter 

provtagningstillfället. 

Vattenprover från samtliga 3 grundvattenrör samt uttaget ytvattenprov lämnades till laboratoriet 

samma dag som provtagningen genomfördes. För analysprogram, se tabell 1. Samtliga 

laboratorieanalyser har utförts vid Eurofins Environment Testing AB, ackrediterat laboratorium enligt 

ISO/IEC 17025. 

Tabell 1. Analysprogram för miljöteknisk undersökning av mark, grundvatten och ytvatten inom fastigheten Liden 2:4. 

Analyspaket 
Antal 

Jord Grundvatten Ytvatten 

Metaller (10 st. inkl. kvicksilver) 10 

3 1 

PAH-16 10 

Petroleumkolväten (fraktionerade 
alifater, aromater) 

3 

BTEX samt lättflyktiga alifater och 
aromater 

- 

Bekämpningsmedel screening i jord* 5   

Bekämpningsmedel i grundvatten** - 3 1 

pH och konduktivitet - 3 1 
*  Screening av 325 parametrar inklusive parametrar enligt tabell 8.1, SGI rapport 2017:34 
**Analys av 26 bekämpningsmedel enligt SGU 2013:01. Baspaket bilaga 5, SGI rapport 2017:34 
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3.4 Riktvärden och bedömningsgrunder 

3.4.1 Jord 
Uppmätta halter jämförs i denna rapport med Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig 

markanvändning (KM, bostäder, park), vilka bedöms vara tillämpliga för den aktuella 

markanvändningen i området (Naturvårdsverket, 2009). Som jämförelse redovisas även motsvarande 

riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM, industri, kontor, mm) samt haltnivåer för vad 

som anses utgöra mindre än ringa risk (MÄRR) vid återanvändning av massor i anläggningsarbeten 

(Naturvårdsverket, 2010). De sistnämnda kan sägas motsvara generella bakgrundsnivåer och anger 

när återanvändning av massor kan ske utan ett anmälningsförfarande enligt miljöbalken. 

3.4.2 Grundvatten och ytvatten 

Uppmätta halter i grundvatten har jämförts med referensvärden och riktvärden hämtade från 

Sveriges Geologiska undersöknings föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för 

grundvatten, SGU-FS 2013:2. Referensvärdena motsvarar halter av naturligt förekommande ämnen i 

grundvatten i magasin som utgörs av sand- eller grusavlagringar och riktvärdena avser generella 

riktvärden för grundvatten på nationell nivå. För petroleumprodukter jämförs uppmätta halter med 

Svenska Petroleuminstitutets riktvärden för skydd av inträngning av ångor i byggnader respektive 

skydd av ytvatten (SPI, 2010). Bekämpningsmedelsrester i ytvatten har bedömts mot 

kemikalieinspektionens riktvärden för bekämpningsmedel i ytvatten (KemI, 2007). För de parametrar 

där svenska referens- och riktvärden saknas jämförs resultaten med holländska s.k. intervention 

values, d v s riktvärden för när en åtgärd krävs (VROM, 2000). 

4 Resultat 

4.1 Fältobservationer och fältanalyser 

4.1.1 Jord 

Markprofilen på undersökningsområdet är homogen och med generellt samma profil i samtliga 

provpunkter (figur 3). Generellt består profilen av ett ca 0,2–1,0 m mäktigt fyllnadslager av sand, grus 

eller silt. Därunder ett mycket homogent lager siltig finsand ner till ca 3 m djup. I provpunkt 1801 

blev det borrstopp vid ca 1,5 m djup (bilaga 2a). 

Tegel återfanns i fyllnadsmassorna i provpunkterna 1805–1806. Utöver detta har inte några andra 

inhomogena massor eller andra fynd, såsom avfall, som kan misstänkas vara kopplade till annat 

fyllnadsmaterial eller annan antropogen aktivitet påträffats. 

Några signifikanta halter av flyktiga organiska ämnen har inte detekteras i jord vid utförda 

fältmätningar med PID-instrument. 
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Figur 3. Jordprovtagning i punkt 1807 med skruvborr på bandvagn med markprofilen i 0–1,0 m djup (t.v.) 
respektive 1,0–2,0 m djup (t.h.). 

 

4.1.2 Grundvatten 
Vid omsättning var tillgången på grundvatten relativt god. Vattnet var något grumlat av silt. Någon 

avvikande lukt noterades inte i rören. Grundvattenytan varierade mellan +57,31 m och +57,85 m 

(Höjdsystem RH2000), se tabell 2. För mer detaljer kring grundvattenprovtagningen, se 

fältprotokollet i bilaga 2b. 

Tabell 2. Grundvattennivåer vid grundvattenprovtagning, 2018-07-09, på fastigheten Liden 2:4. Höjder angivna i höjdsystem 
RH2000. 

Provpunkt 
Inmätt nivå 

markyta 

Uppstick 

(m) 

Inmätt 

grundvattennivå* 

Grund-

vattennivå 

1804 +57,85 0,5 1,94 +56,41 

1805 +57,31 0,59 2,58 +55,32 

1808 +56,39 0,58 2,86 +54,11 

*Angivet som meter under rörets överkant. 
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Konduktiviteten i samtliga tre grundvattenprov var låg, jämfört med bakgrundsnivåer (SGU, 2013). 

pH i grundvattnet är 5,34–6,44 och bedöms som normalt (SGU, 2013). 

4.1.3 Ytvatten 
Det förekom ingen oljehinna eller avvikande lukt på ytvattnet i samband med provtagningen. 

Konduktiviteten i ytvattenprovet var låg. pH i ytvattnet är 6,37 och bedöms som måttligt surt (Havs- 

och Vattenmyndigheten, 2013). 

4.2 Laboratorieanalyser 

4.2.1 Jord 

En sammanställning av laboratoriets analysresultat återfinns i bilaga 3a. Samtliga analysrapporter 

från laboratoriet återfinns i bilaga 4a. 

Laboratorieanalyserna visar ställvis på förhöjda föroreningshalter av metaller (bly, koppar, zink), PAH, 

och klororganiska bekämpningsmedel.  

Bly överskrider riktvärdet för KM i fyllnadsmaterialet i en punkt vid parkeringen (1802; 0,8-1,0 m 

djup). Koppar överskrider riktvärdet för MKM och zink tangerar riktvärdet för MKM i 

fyllnadsmaterialet i en punkt under butiksytan (1806; 0,3-1,0 m djup). 

PAH överskrider riktvärdet för KM i tre av tio analyserade jordprov, varav en halt av PAH-H också 

överskrider riktvärdet för MKM (1802 vid parkeringen; 0,8-1,0 m djup).  

Sju stycken klororganiska bekämpningsmedel och nedbrytningsprodukter har detekterats i en 

provpunkt i butiksytan (1805; 0,5-1,0 m djup). Hexaklorbensen överskrider riktvärdet för MKM. DDT1  

och kvintozen2 överskrider riktvärdet för KM. Pentaklorbensen har påvisats i halter underskridande 

riktvärdet för KM. 

4.2.2 Grundvatten 

En sammanställning av laboratoriets analysresultat för grundvatten återfinns i bilaga 3b och samtliga 

analysrapporter från laboratoriet återfinns i bilaga 4b. 

Av de 26 bekämpningsmedel som analyserats har endast pentakloranilin påvisats i halten 0,011-

0,059 µg/l, i två av tre analyserade prover (provpunkt 1805 och 1808). Halten underskrider 

haltkriterier för grundvatten och ytvatten enligt Naturvårdsverkets (2009) riktvärdesmodell och 

gränsvärdet för dricksvatten (SLVFS 2001:30).  

Förhöjda halter av metaller, PAH eller andra oljerelaterade föroreningar har inte påvisats i 

analyserade grundvattenprover. Samtliga analysdata för dessa är under den analytiska 

rapporteringsgränsen eller i nivå med bakgrundshalter (SGU, 2013). 

                                                           
1 summa inkl nedbrytningsprodukter DDD och DDE (Naturvårdsverket, 2009) 
2 summa inkl nedbrytningsprodukt pentakloranilin (Naturvårdsverket, 2009) 
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4.2.3 Ytvatten 

I det stickprov som togs ut i dammen har glyfosat/AMPA påvisats i låga halter, ca 1000 gånger lägre 

än tillämpat riktvärde för ytvatten (KemI, 2007). Några andra förhöjda halter eller föroreningar har 

inte påvisats. 

5 Föroreningssituation och riskbedömning 
Strax norr om byggnaden förekommer PAH-H i en punkt (1802; 0,8-1,0 m djup) i halt 20 gånger högre 

än tillämpat riktvärde. PAH-H har även påvisats i halter strax över riktvärdet på sydöstra sidan av 

byggnaden. Medelvärde och 90-percentil för PAH-H över hela fastigheten överskrider tillämpat 

riktvärde. Uppmätta halter kan därför innebära risk för oacceptabla effekter på människors hälsa, 

markmiljö, grundvatten och i förlängningen ytvatten. Den högsta halten har påvisats i djupt liggande 

lager, men har inte avgränsats i djupled eller horisontellt. Ovan liggande lager (i 1802) består av 

samma fyllnadsmaterial, vilket indikerar att även ytligare marklager kan vara förorenade, såsom 

påvisats sydost om byggnaden. PAH-föroreningens källa är inte känd, men kan härröra från hantering 

av olja eller från förorenat fyllnadsmaterial. Historiskt har PAH även förekommit i 

bekämpningsmedelsblandningar.  

I samma provpunkt (1802) överskrider även PAH-M och bly riktvärdet för KM. Medelvärde och 90-

percentil är dock under tillämpat riktvärde och förutsatt att föroreningen inte är utbredd bedöms 

inte PAH-M eller bly utgöra någon oacceptabel risk för oönskade effekter på människors hälsa eller 

miljön. Utbredningen har dock inte kunnat avgränsas inom detta uppdrag. 

I butiksytan utomhus, i södra delen av fastigheten där odling historiskt förekommit, har 

hexaklorbensen påvisats i en halt 25 gånger över tillämpat riktvärde och i samma punkt (1805; 0,5-

1,0 m djup) förekommer PAH-H och bekämpningsmedlen DDT och kvintozen och dess 

nedbrytningsprodukter i halter 2-7 gånger över riktvärdet. I samma område, i sydvästra delen av 

fastigheten med ytligare äldre jord och fyllnadsmassor, har även höga halter koppar och zink påvisats 

(1806; 0,3-1,0 m). Kopparhalten är 14 gånger högre än tillämpat riktvärde. Även medelvärde och 90-

percentil för ovan nämnda ämnen, förutom zink, överstiger riktvärdet. Därmed bedöms det kunna 

föreligga en oacceptabel risk för negativa effekter på människa och miljö till följd av påvisade halter. 

Föroreningarna har inte kunnat avgränsas inom detta uppdrag och kan sannolikt vara mer utbredda i 

de områden där äldre matjord förekommer. Kompletterande provtagningar behövs för att kunna 

bedöma föroreningen i sin helhet.  

Pentakloranilin, som är en nedbrytningsprodukt av kvintozen, har påvisats i grundvattnet i punkt 

1805 samt i prov från punkten 1808 som bedöms ligga nedströms grundvattenriktningen från 1805. 

Att ämnet och dess modersubstans kvintozen påvisats i jord och i två av tre grundvattenprover 

indikerar att en pågående spridning av föroreningen pågår. Uppmätta halter i grundvattnet 

underskrider gränsvärdet för bekämpningsmedel i dricksvatten och bedöms inte medföra en förhöjd 

risk för negativa effekter på människors hälsa med planerad markanvändning. Ämnet är inte flyktigt 

och inget dricksvatten tas ut på fastigheten. Närheten till recipienten Vänern medför dock att 

grundvatten från fastigheten kan bidra till belastningen av bekämpningsmedel till Vänerns vatten. 

Föroreningen är inte avgränsad och de påvisade halterna i punkt 1808 beroende på den lokala 
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grundvattenströmningen kan grundvattnet på intilliggande fastigheter också vara påverkat. Det 

bedöms finnas risk för att högre halter av föroreningen förekommer inom eller utanför fastigheten, 

nedströms grundvattenströmningens riktning. Det förekommer inte några indikationer på spridning 

till grundvatten av andra föroreningar påvisade i jord. 

Samtliga påvisade klorerade organiska bekämpningsmedel i mark och grundvatten är sannolikt från 

användning långt tillbaka i tiden, då produkter innehållande dessa ämnen förbjöds under 1980-talet. 

DDT, HCB och kvintozen (inkl pentakloranilin) är de tre vanligast förekommande bekämpningsmedlen 

i undersökningar av gamla handelsträdgårdar (SGI, 2017). De fastläggs hårt i jord och har en mycket 

lång halveringstid. DDT och pentakloranilin har tidigare påvisats i jord på fastigheten söder om 

aktuellt undersökningsområde, Liden 2:3, vilken tidigare var del av samma handelsträdgård. 

Pentakloranilin i grundvatten har inte analyserats i den tidigare undersökningen (Lundborg 

miljökonsult, 2012). Koppar och zink har historiskt använts som bekämpningsmedel, men det kan 

inte uteslutas att föroreningen härrör från andra typer av källor, så som fyllnadsmaterial. 

Glyfosat och dess nedbrytningsprodukt AMPA har påvisats i låga halter i det stickprov som togs i 

dammen på fastigheten. Halterna bedöms inte utgöra en risk för människa eller miljö. Glyfosat är 

den verksamma beståndsdelen i t ex Round-up®. Begränsningar för användning av 

bekämpningsmedlet finns, men i vissa formula och för vissa användningsområden, såsom 

ogräsbekämpning i privata trädgårdar, är det tillåtet. 
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6 Slutsatser och rekommendationer 
Mark inom Liden 2:4 innehåller föroreningar av metaller, PAH och bekämpningsmedel. Halterna 

bedöms som höga och det kan inte uteslutas att det föreligger en risk för oacceptabla negativa 

effekter på människa och miljö. För att säkerställa att marken är lämplig för den planerade 

markanvändningen med uppförande av nya bostäder krävs ytterligare provtagning. 

Bekämpningsmedel har påvisats i grundvatten i låga halter. Halten bedöms inte utgöra en 

oacceptabel risk, men indikerar en pågående spridning av kvintozen och dess nedbrytningsprodukt 

pentakloranilin, vilka också påvisats i jord. Förekomsten kan påverka grundvattnet på intilliggande 

fastigheter och bidra till belastningen av bekämpningsmedelsrester till recipienten Vänern. 

Ytvattnet i dammen innehåller inga förhöjda föroreningshalter, förutom spår av bekämpningsmedlet 

glyfosat i låga halter som inte bedöms utgöra någon risk. 

Utifrån utförd undersökning bedömer Jordnära miljökonsult AB att  

 Föroreningen av PAH-M, PAH-H och bly i jord norr om byggnaden bör avgränsas och att detta 

samordnas med undersökning av föroreningssituationen under byggnaden när denna rivs. Då 

oljecistern, oljeledning och oljepanna funnits inom området där byggnaden står kunde 

eventuella oljeföroreningar inte undersökas och uteslutas i föreliggande undersökning. 

Kompletterande analyser på befintliga prover från provpunkten bör göras snarast som en del 

av utredningen. 

 Kompletterande analyser och provtagning bör utföras på mark i sydvästra delen av 

fastigheten för att avgränsa de föroreningar av bekämpningsmedel och metaller som 

påvisats i höga halter med syfte att bedöma om marken är lämplig för planerad 

markanvändning (bostäder). Även i detta fall rekommenderas kompletterande analyser på 

befintliga prover som en del av utredningen. 

Schakt i förorenad jord är en anmälningspliktig verksamhet. En anmälan om schakt i förorenad mark 

(28 § SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska i god tid (6 veckor) innan 

schaktarbete skickas in till tillsynsmyndigheten. 

Eventuella överskottsmassor vid anläggningsarbeten behöver hanteras på sätt godkänt av 

tillsynsmyndigheten. Massorna kan antingen omhändertas på mottagningsanläggning (deponi) eller 

återanvändas i lämpligt anläggningsprojekt. Återanvändning av massor i anläggningsändamål är dock 

anmälningspliktigt enligt kap 29 14§ Miljöprövningsförordningen (SFS2013:251) (C90.140). 

Denna undersökning har varit översiktlig och urvalet av analysparametrar baseras på 

erfarenhetsmässiga bedömningar. Av naturliga skäl kan det inte uteslutas att det finns föroreningar i 

delar av områden som inte har undersökts, eller att det förekommer ämnen och föreningar som inte 

analyserats. Särskilt gäller detta under befintliga byggnader på fastigheten.  

Enligt miljöbalken skall den som äger eller brukar en fastighet oavsett om området tidigare ansetts 

förorenat underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och 
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föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. Vi rekommenderar 

därför att denna rapport delges tillsynsmyndigheten, d v s Miljö-Hälsa i Lidköpings kommun. 

 
Lidköping, 2018-09-15   

   
Helena Takner och Anna Björk  Viktoria Lundborg 
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