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Provtagningarna visar generellt att området är måttligt förorenat och betydligt renare än man kunnat 
förvänta sig i den aktuella miljön. Påträffade föroreningar överskrider endast riktvärdet för känslig 
markanvändning i delar av det undersökta området. Med planerad ny markanvändning bedömer jag inte 
att det finns behov av särskilda saneringsåtgärder pga miljö- eller hälsoskäl inom det område som ska 
bebyggas. Generella riktvärden från Naturvårdsverket är satta med stora säkerhetsmarginaler och 
förutsätter att samtliga exponeringsvägar som används i beräkningsmodellen finns i området. 
Det innebär att människor som vistas i området ska exponeras för föroreningar via hudkontakt med jord, 
intag av jord, inandning av damm, inandning av ånga från jord, intag av dricksvatten från brunn på 
området, intag av ätbara växter odlade i området, intag av fisk fångad i anslutning till området, 
hudkontakt med ytvatten etc. Eftersom de flesta exponeringsvägarna inte finns i det här fallet är inte de 
generella riktvärdena tillämpbara i området. 
De exponeringsvägar som kan vara aktuella i någon mån är hudkontakt med jord, intag av jord, 
inandning av damm och teoretiskt inandning av ångor. Även i dessa fall förutsätts att barn och vuxna 
utsätts 365 dagar/år (120 dagar/år för hudkontakt med jord). 
Inget av detta är realistiskt för området då exponeringen i princip bara kan inträffa i samband med 
byggnationen och vid eventuella framtida markarbeten. 
De byggnader som är placerade på förorenade markområden är den öster halvan av polishuset (2) samt 
yta för körgård (6). Dessutom har lätt förhöjda halter påträffats i delar som ska bli vägytor öster om 
polishuset. 
Det finns dessutom en förhöjd halt på andra sidan vägen i grönytan innanför avfarten från leden, söder 
om polishuset. En förhöjd halt där har dock ingen inverkan på den planerade byggnationen. 
I de delar där övriga byggnader ska uppföras har inga halter över riktvärden påträffats. 
Vid byggnationen kommer självklart tekniska schakt att krävas för grundläggning av byggnaderna. 
Överskottsmassor från dessa schakt ska hanteras som förorenade och transporteras till godkänd 
mottagningsplats. En närmare avgränsning kan göras för att minska mängderna som klassas som 
förorenade. 
Av den anledningen ska även en anmälan lämnas in till tillsynsmyndigheten i god tid innan arbeten 
påbörjas. Om ytterligare misstänkta massor påträffas i samband med schakt bör kompletterande 
provtagning utföras. Detta krävs även för att karakterisera massor som ska köras till 
mottagningsanläggning. 
Övriga ytor som ska bli körytor och vägar finns inget skäl att sanera utöver de tekniska schakt som krävs 
för anläggandet av ytorna. Vid ledningschakt kan överskottmassor uppkomma som hanteras på samma 
sätt som övriga massor från grundläggningen av polishuset. 
Man kan räkna på platsspecifika riktvärden för området men jag bedömer att det inte ger något mervärde 
för projektet när bedömningen är att påträffade föroreningshalter kan lämnas på plats om de inte behöver 
schaktas upp av tekniska skäl i samband med byggnationen. 
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