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Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning för fastighet
Östra Kasern 3 m. fl.
Kristianstads kommun har 2021-05-20 inkommit med en miljöteknisk
markundersökningsrapport som också innefattar förslag på åtgärder. Tillsammans med
rapporten inkom även en anmälan om avhjälpandeåtgärd enligt 28 § förordning om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen gör, med utgångspunkt från rapporten, bedömningen
att marken är lämplig för det planerade ändamålet. Vid schaktarbeten och omflyttning av
matjord ska dock försiktighetsåtgärder vidtas.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger KRISTIANSTADS KOMMUN (212000-0951)
som vidtar åtgärder på fastigheten ÖSTRA KASERN 3 och 6 samt del av ÖSTRA KASERN 5 i
Kristianstads kommun att:

1. Vid schaktarbeten för anläggningsskäl/tekniska skäl ska omblandning av
jordmassor från olika djup undvikas.

2. Matjord som omfördelas inom fastigheterna samt eventuell jord som tillförs utifrån
ska vara provtagen och innehålla riktvärdena för känslig markanvändning (KM)
om den ska användas inom skolområdet respektive nivån för mindre än ringa risk
(MRR) om den ska användas inom förskoleområdet.

3. Provtagning enligt punkt 2 ska utföras som samlingsprovtagning. På varje
beslutsenhet ommaximalt 200 ton ska två samlingsprov bestående av vardera 30
delprov tas ut och analyseras. Medelvärdet av de två samlingsproverna ska
jämföras med KM respektive MRR förutsatt att skillnaden i uppmätta halter är
mindre än 20 %. Om skillnaden är större ska de högst uppmätta halterna användas.
Analysomfattningen ska bestämmas utifrån jordens ursprung men ska somminst
omfatta tungmetaller inkl. kvicksilver samt PAH.  

4. En rapport över utförda markarbeten ska redovisas till miljö- och hälsoskydds-
nämnden innan markentreprenaden avslutas. Rapporten ska innehålla:

o sammanställning av utförda markarbeten
o redovisning av överskottsmassor (avfallsklassning, transportör och

mottagare inkl. mottagningskvitton)
o Redovisning av omfördelad matjord samt tillförd jord avseende mängder,

var på fastigheterna jorden har lagts samt resultatet av provtagning enligt
punkt 2 och 3.
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Beslutet tas med stöd av 26 kap 9 § och med hänvisning till 2 kap 2 och 3 §§ samt 26 kap
21 och 22 §§ miljöbalken.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar även att:

· KRISTIANSTADS KOMMUN , (person-/organisationsnummer 212000-0951) ska
betala en tillsynsavgift på 14 220 kr för 18 timmars tillsynstid.

· Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.

Beslutet om avgift tas med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap 1 § och med
hänvisning till Taxor för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet, kapitel Taxa enligt
miljöbalken.

Avgiftsbeslutet ska enligt ovan nämnda taxa gälla omedelbart även om det överklagas.
Information om hur beslutet kan överklagas finns sist i beslutet.

Bakgrund

Marken inom fastigheterna Östra Kasern 3 och 6 samt inom del av Östra Kasern 5 har
undersökts i flera omgångar i samband med framtagandet av ny detaljplan för området
som bl a medger skola (åk 7-9). Inom området finns en befintlig förskola.

Tidigare har militären varit på en del av området och därutöver har det bl a funnits
kolonilotter och en verkstadsskola. Hela området är utfyllt med fyllnadsmassor av okänt
ursprung. Med denna historik som utgångspunkt gjordes en första miljöteknisk
markundersökning vårvintern 2020 med skruvborr. Provtagningen visade att det ställvis
inom området finns tungmetaller och PAH över riktvärdena för känslig markanvändning
(KM) och i den norra delen av området detekterades DDT.

För att säkerställa att markföroreningar inte innebär någon risk för pågående
förskoleverksamhet undersöktes ytlig jord (0 - 0,30 m u my) i alla ej hårdgjorda ytor inom
förskolans område med en ISM-liknande metodik. Metodiken innebär att ett stort antal
inkrement tas ut och slås samman till ett samlingsprov. Proceduren upprepas tre gånger så
att totalt tre samlingsprov erhålls och skickas för analys. Analysen omfattade tungmetaller
inkl. kvicksilver, PAH och bekämpningsmedel. Resultaten av de tre samlingsproverna var
samstämmiga och visade alla på halter som uppfyller KM.

I det övriga området genomfördes ännu en undersökning med skruvborr sommaren 2020 i
syfte att få ett bättre underlag till planprocessen. Resultatet verifierade bilden av att
föroreningarna är kopplade till fyllnadsmassorna och att bly, PAH och möjligen kvicksilver
är de ämnen som eventuellt kan utgöra risker för människors hälsa och miljön.

Under våren 2021 genomfördes en åtgärdsförberedande undersökning i syfte att klarlägga
behovet av avhjälpande mer i detalj. Området delades in i tre delområden utifrån den
framtida markanvändningen:

- Delområde 1: Grönytor, dagvattenhantering, vändplats och angöringszon till skolan
- Delområde 2: Skolområdet med skolbyggnader och skolgård
- Delområde 3: Fotbollsplaner och parkeringsyta

Varje delområde har delats in i 20x20 m stora rutor och inom varje ruta har ett
samlingsprov från en provgrop tagits i halvmeters djupintervall. I alla rutor har översta
halvmetern provtagits. Därutöver har provtagningsdjupet bestämts utifrån nödvändig
teknisk schakt.
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Delområde 1
I delområdet kommer ingen schakt krävas av anläggningsskäl och därför har bara den
översta halvmeter provtagits. Medelhalten PAH inom område överskrider KM (1,4 mg/kg
TS jämfört med KM-riktvärdet på 1 mg/kg TS). Medelhalterna av övriga ämnen ligger
under KM.

Delområde 2
I delområdet har jord ner till maximalt 2,5 m u my provtagits. I den översta halvmetern,
vilket representerar den jord man i första hand exponeras för, ligger medelhalten av alla
analyserade ämnen under KM. Inom delområdet har det även gjorts en beräkning av
medelvärden i den översta 1,5 metern. Detta är en vedertagen djupindelning i förorenad
marksammanhang där hänsyn tas till att jord kan blandas om vid grävarbeten och träds
och växters rotsystem sällan går djupare. Även för intervallet 0 - 1,5 m u my ligger alla
medelvärden under KM.

På djupare nivåer än 1,5 m u my har bara enstaka prover tagits. Uppmätta halter ligger i
nivå eller under KM.

Delområde 3
I delområdet kommer ingen schakt att krävas. Konstgräs med underbyggnad kommer att
påföras.

Provtagningen av nivån 0-0,5 m u my visar att blyhalten överskrider KM i fyra av sex rutor
men medelvärdet för delområdet ligger under KM.

Yttrande

Förslag till beslut har kommunicerats med tekniska förvaltningen vid Kristianstads
kommun (verksamhetsutövaren). Synpunkter inkom via e-post 2021-09-22. Utöver att
provtagningsförfarandet enligt punkt 3 har förtydligas i separat e-post så har punkt 1 och
4 i beslutet ändrats med anledning av inkomna synpunkter. Formuleringen av punkt 2 har
dessutom ändrats så att även annan jord än matjord som eventuellt kommer att tillföras
utifrån omfattas av kravet på provtagning och föroreningshalter motsvarande MRR
(förskoletomten) respektive KM (skolområdet).

Bedömning

I bedömningen av risker har fokus i första hand lagts på delområde 2 som utgörs av
skolområdet. Markanvändningen inom delområde 1 bedöms inte vara lika känslig då den
utgörs av angöringszon, parkeringsplatser och för övrigt grönytor utanför
skolgårdsområdet. Uppmätta halter har ändå jämförts med riktvärdena för KM. Inom
delområde 3 ska material tillföras i form av underbyggnad och däröver konstgräs. Miljö-
och hälsoskyddsavdelningen vill understryka att miljö- och hälsoriskbedömningen är gjord
utifrån dessa förutsättningar. Ommarkanvändningen ändras kan även riskbedömningen
behöva revideras.

Sammantaget ger undersökningsresultatet bilden av ett ganska lågförorenat område där
uppmätta halter ligger samlade i ett smalt spann med bara enstaka halter som avviker.
Ingen halt är i närheten av akuttoxisk nivå. Detta gör att medelvärde bedöms vara ett
lämpligt statistiskt mått att använda som representativ halt. Vid känslig markanvändning,
såsom skola, kan det finnas en vilja att använda ett statistiskt mått som tar höjd för
osäkerheter i dataunderlaget, såsom UCLM95. I föreliggande ärende anser dock miljö- och
hälsoskyddsavdelningen att det finns ett så pass omfattande underlag att medelvärde kan
användas. Detta för att inte i för stor utsträckning överskatta risken och som följd skapa en
onödig masshantering.
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För de tre delområdena samt befintlig förskola finns enligt miljö- och hälsoskydds-
avdelningen ett tillräckligt underlag för att kunna bedöma risker för framför allt
människors hälsa med även för miljön. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen konstaterar att
de representativa halterna (i detta fall medelvärden) ligger i nivå eller under riktvärdena
för känslig markanvändning. KM är den nivå under vilken riskerna anses vara acceptabla.

Beslutet är förenat med fyra föreläggandepunkter. Eftersom bedömningen är baserad på
djupindelad provtagning bör, enligt försiktighetsprincipen i 2 kap 3 § miljöbalken, inte
jord från olika nivåer blandas. Matjord som omfördelas inom området samt jord som
eventuellt tillförs utifrån ska, med stöd av kunskapskravet i 2 kap 2 § samt kravet på
undersökning i 26 kap 22 § miljöbalken, provtas. Motiveringen till kravet är att det finns
förhållandevis få analyser på enbart matjordsmatrisen och dessutom ligger matjorden
ytligt och därmed tillgänglig för exponering. Kravet på jordens renhet är skarpare om den
ska användas inom förskoleområdet än inom skolområdet. Detta beror på att yngre barn
(0-6 år) antas exponeras för jord i större utsträckning än äldre barn, t ex genom ett oralt
intag.

Resultatet av provtagningen, tillsammans med en redogörelse för masshantering i
samband med markentreprenaden, ska redovisas för miljö- och hälsoskyddsnämnden
med stöd av 26 kap 21 § miljöbalken.

För prövning och tillsyn enligt miljöbalken tas avgift ut enligt kommunens taxa. Avgiften
ska betalas av den som driver verksamhet eller genomför den åtgärd som orsakar avgiften.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen bedömer att KRISTIANSTADS KOMMUN ska debiteras
för tillsyn enligt miljöbalken. Tidsåtgången har varit 18 timmar vilket ger en total avgift om
14 220 kronor. I tidsåtgången inräknas granskning av provtagningsplaner och rapporter,
platsbesök vid provtagning, bedömning och beslutsskrivning.

Information

Ommarkanvändningen ändras jämfört med vad som beskrivits i anmälan kan en ny
riskbedömning behöva göras.

Avgiften kommer att fakturas separat.

En kopia av ”Kristianstads kommuns taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens
verksamhet” kan fås från miljö- och hälsoskyddsavdelningen eller laddas ner från
kommunens hemsida.

Beslutet är digitalt signerat av Anna Bryllert

För miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Hur du överklagar

Om du vill överklaga beslutet ska Miljö- och hälsoskyddsnämnden ha fått in din överklagan
inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Överklagan ska innehålla:

· Vilket beslut du vill överklaga, ange diarienummer och beslutsdatum.
· Vad du vill få ändrat i beslutet. Ange gärna även varför du anser beslutet är fel.
· Eventuella handlingar eller annat som stöder din uppfattning.
· Underteckna skrivelsen och uppge ditt namn, postadress samt telefonnummer

och skicka den till:

Kristianstads kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
291 80 KRISTIANSTAD

Om inte Miljö- och hälsoskyddsnämnden själv ändrar beslutet, skickar vi det vidare till
Miljödomstolen för handläggning.

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Kristianstads kommun behandlar dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt enligt
dataskyddsförordningen. Läs mer om dina rättigheter och hur vi arbetar med
personuppgifter. www.kristianstad.se/personuppgifter

http://www.kristianstad.se/personuppgifter

