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Översiktlig miljöteknisk undersökning på fastigheten Buntmakaren 9 vid 

Kungsgatan i Motala  
 

Utfört av: Charlotte von Mecklenburg, Suez Recycling AB 

Datum: 2017-11-28 

 

 

1 Bakgrund 

Suez Recycling AB har tillsammans med KF Entreprenad AB genomfört en miljöteknisk undersökning 

inom fastigheten Buntmakaren 9 vid Kungsgatan/Skolgatan i Motala för att utreda eventuell förekomst 

av föroreningar. Undersökningen har utförts med anledning av kommande husbyggnation. Ytan som har 

undersökts är idag en asfalterad parkering. 

 

2 Historik – tidigare verksamhet 

Under 1900-talet har det bedrivits handelsträdgård, mekanisk verkstad samt plastindustri inom 

fastigheten. Handelsträdgården och den mekaniska verkstaden lades ner runt år 1960. Enligt flygbilden 

nedan hämtad från Länsstyrelsens MIFO-inventering 2011 låg verkstaden i fastighetens nordvästra hörn 

medan handelsträdgården och plastindustrin utnyttjade det sydvästra hörnet av fastigheten. Enligt bilden 

från stadsplanen 1968 bedöms byggnaderna i det sydöstra hörnet bestå av bostadshus, likaså byggnaden 

längst ut i det nordvästra hörnet. 
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3 Misstänkta föroreningar 

Föroreningar som kan härledas till den verksamhet som har bedrivits inom fastigheten är främst metaller 

(både från verkstadsindustrin och från olika kemikalier inom handelsträdgården), oljor från verkstaden 

och från uppvärmningen av växthusen samt bekämpningsmedel från handelsträdgården. Fram till 1970-

talet var det vanligt att klororganiska pesticider hanterades vid handelsträdgårdar.  

 

Ett vanligt förekommande ämne var kvintozen (pentaklornitrobensen), en verksam substans i fungicider, 

främst för behandling av markburna sjukdomar vid plantskolor och handelsträdgårdar. Vid nedbrytning 

av kvintozen bildas bland annat pentakloranilin. Kvintozen användes mellan åren 1968 och 1978 och 

kan därmed ha förekommit de sista åren som handelsträdgården var i drift.  

 

Hexaklorbensen är också ett ämne som förknippas med gamla handelsträdgårdar då det har förekommit 

i kvintozenpreparat. Hexaklorbensen användes annars som egen verksam substans främst i fungicider 

vid betning av utsäde och därför mer vanligt förekommande inom lantbruket. 

  

Ytterligare ett ämne som vanligen förknippas med bekämpningsmedel är diklobenil (med dess 

nedbrytningsprodukt 2,6-diklorbensamid), som var en beståndsdel i bekämpningsmedlet Totex Strö 

(användes flitigt fram till slutet 80-tal). Preparatet (en herbicid) användes främst i parker, på grusgångar, 

banvallar och vid plantskolor med stora fruktträdsodlingar eller skogsträd och i mindre omfattning vid 

små handelsträdgårdar. Det bedöms inte så sannolikt att preparatet förekommit i någon större 

utsträckning på denna plats. 

 

Halogenerade lösningsmedel (t ex trikloretylen) har enligt MIFO-inventeringen inte hanterats inom 

verksamheterna på platsen 

 

4 Genomförande 

4.1 Provtagning av mark 

Provtagningar genomfördes den 10 november 2017 med hjälp av skruvborrning genom fyllnad-

smassorna ned till mellan två och tre meters djup. Borrningen utfördes av Joachim Westling, KF 

Entreprenad AB, och Charlotte von Mecklenburg, Suez, ansvarade för provtagning och dokumentation. 

Totalt borrades åtta punkter, se planritning i bilaga 2. Punkternas beteckning följer numreringen i 
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geoteknikutredningen för samma område. P7, P9, P11 och P12 placerades där handelsträdgården 

(växthus, lagerbyggnad) bedöms ha legat medan P1 och P4 placerades i anslutning till den gamla 

verkstadsbyggnaden. P2 och P10 borrades på den delen av fastigheten som inte verkar ha varit bebyggd 

men som kan eventuellt kan ha använts för förvaring av kemikalier eller liknande.  

 

Marken består av ett lager med sandiga fyllnadsmassor, mellan en och tre meter mäktigt. Fyllningen 

underlagras av mycket torr siltig eller lerig morän. Det påträffades inget mark- eller grundvatten och 

vattennivån bedömdes ligga relativt djupt inom området.  

 

Det noterades inte några indikationer på föroreningar i form av lukt eller utfällningar i samband med 

borrningarna. 

 

Från varje provpunkt skickades samlingsprover från nivån 0-1 meter, samt tre samlingsprover från 

djupare nivåer, till Eurofins Laboratories AB för ackrediterade analyser med avseende på metaller (As, 

Ba, Pb, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, V, Zn), alifater, aromater, BTEX och PAH:er Från punkterna P7, P9, P11 

och P12 analyseras även proverna med avseende på klororganiska pesticider.  

 

 

5 Resultat 

5.1 Tillämpning av riktvärden 

Fastigheten Buntmakaren 9 är idag en parkeringsyta men ska bebyggas med bostadshus, där 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) är tillämpbara. Dessa 

redovisas tillsammans med resultaten i tabellerna under avsnitt 5.2. 

 

 

5.2 Markanalyser 

Resultaten från analyserna av markproverna redovisas i tabellerna 1 – 3 samt i bilaga 3 och visar 

generellt på låga halter av metaller, alifater, aromater, BTEX och PAH:er. Samtliga metallhalter ligger 

under de generella riktvärdena för känslig markanvändning. Detsamma gäller för alifat- och 

aromatföreningarna och BTEX där i stort sett alla värden även ligger under detektionsgränserna för 

respektive parameter. Halterna av PAH-L, PAH-M och PAH-H var låga med undantag för ett värde på 

2,2 mg/kg TS i P2:0-1 m, att jämföra med riktvärdet på 1 mg/kg TS.  

 

Prover från P7, P9, P11 och P12 analyserades även med avseende på ett 50-tal olika klororganiska 

pesticider. Resultaten visar på låga halter, där samtliga parametrar ligger detektionsgränserna för 

respektive parameter. Se samtliga resultat i bilaga 3. 
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Tabell 1: Resultat från markanalyserna med avseende på metaller. Resultaten jämförs med Naturvårdsverkets 

generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). . 

Provpunkt TS-halt As Ba Pb Cd Co Cr Cu Hg Ni V Zn 

  [%] 
[mg/kg 

TS] 
[mg/kg 

TS] 
[mg/kg 

TS] 
[mg/kg 

TS] 
[mg/kg 

TS] 
[mg/kg 

TS] 
[mg/kg 

TS] 
[mg/kg 

TS] 
[mg/kg 

TS] 
[mg/kg 

TS] 
[mg/kg 

TS] 

P1: 0-1 m 94,2 3,6 72 14 < 0,20 6,2 12 15 0,052 12 19 73 

P1: 1-2 m 88,4 5 78 8,2 < 0,20 5,9 15 17 0,022 12 26 35 

P2: 0-1 m 95,7 3,3 69 24 < 0,20 4,1 10 19 0,17 7,7 17 120 

P4: 0-1 m 97,9 3,2 42 7,2 < 0,20 4,4 9,6 15 0,021 9,5 17 39 

P4: 2-3 m 98,4 3,6 30 5,7 < 0,20 4,5 11 13 0,013 12 14 30 

P7: 0-1 m 94,1 4,1 19 6 < 0,20 2,8 5,7 9,5 < 0,010 5,6 12 21 

P9: 0-1 m 89,3 6,9 34 9,9 < 0,20 5,2 11 24 0,026 11 20 35 

P9: 1-2 m 88,5 5 39 7,9 < 0,20 5,4 11 19 0,017 11 16 34 

P10: 0-1 m 95,2 3,3 22 4,7 < 0,20 3,3 6,2 11 0,012 6,4 13 24 

P11:0-1 m 96 2,5 19 5,6 < 0,20 3,6 6,8 9 < 0,010 5,4 11 29 

P12:0-1 m 90,1 6,3 39 11 < 0,20 5,5 36 24 0,023 14 24 43 

Riktvärde 
KM  10 200 50 0,8 15 80 80 0,25 40 100 250 

 
 

Tabell 2: Resultat från markanalyserna med avseende på alifater och aromater. Resultaten jämförs med 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). 

Provpunkt TS-halt ALIFATER AROMATER 

  [%] >C5-C8 >C8-C10 >C10-C12 >C12-C16 >C16-C35 >C8-C10 >C10-C16 

[mg/kg TS]         

P1: 0-1 m 94,2 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 10 < 4,0 < 0,90 

P1: 1-2 m 88,4 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 10 < 4,0 < 0,90 

P2: 0-1 m 95,7 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 10 < 4,0 < 0,90 

P4: 0-1 m 97,9 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 43 < 4,0 < 0,90 

P4: 2-3 m 98,4 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 10 < 4,0 < 0,90 

P7: 0-1 m 94,1 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 10 < 4,0 < 0,90 

P9: 0-1 m 89,3 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 10 < 4,0 < 0,90 

P9: 1-2 m 88,5 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 10 < 4,0 < 0,90 

P10: 0-1 m 95,2 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 10 < 4,0 < 0,90 

P11:0-1 m 96 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 10 < 4,0 < 0,90 

P12:0-1 m 90,1 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 10 < 4,0 < 0,90 

Riktvärde 
KM  25 25 100 100 100 10 3 
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Tabell 3: Resultat från markanalyserna med avseende på BTEX och PAH:er. Resultaten jämförs med 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Värden som överskrider riktvärdena 

är markerade med blått. 

 Provpunkt 
 

 
TS-halt 

[%] 
Bensen Toluen 

Etyl-
bensen 

∑xylen ∑TEX ∑PAH-L ∑PAH-M ∑PAH-H 

[mg/kg TS]          

P1: 0-1 m 94,2 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 0,045 0,12 0,15 

P1: 1-2 m 88,4 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 0,045 < 0,075 < 0,11 

P2: 0-1 m 95,7 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 0,068 1,9 2,2 

P4: 0-1 m 97,9 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 0,045 0,092 0,16 

P4: 2-3 m 98,4 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 0,045 < 0,075 < 0,11 

P7: 0-1 m 94,1 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 0,045 < 0,075 < 0,11 

P9: 0-1 m 89,3 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 0,045 < 0,075 < 0,11 

P9: 1-2 m 88,5 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 0,045 < 0,075 < 0,11 

P10: 0-1 m 95,2 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 0,045 < 0,075 < 0,11 

P11:0-1 m 96 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 0,045 < 0,075 < 0,11 

P12:0-1 m 90,1 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 0,045 < 0,075 < 0,11 

Riktvärde 
KM  0,012 10 10 10 - 3 3,5 1 
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6 Riskbedömning 

6.1 Föroreningarnas farlighet 

Med undantag för en förhöjd halt av PAH-H (2,2 mg/kg TS jämfört med riktvärdet på 1 mg/kg TS) har 

inga föroreningar i halter som överskrider de aktuella riktvärdena påträffats vid markprovtagningen. 

 

6.2 Föroreningsnivå 

Enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (SNV rapport 4918) klassificeras en föroreningsnivå där 

halterna ligger under riktvärdena som ”mindre allvarlig”. I det här fallet där uppmätta halter i stort sett 

ligger under de värden som är detekterbara får föroreningsnivån anses vara mycket låg.   

 

6.3 Utbredning och spridningsförutsättningar 

Vid de borrningar som har utförts inom fastigheten har lerig och siltig morän påträffats på de nivåer som 

bedöms vara naturlig mark. Den normala jordarten räknas därmed som tät och fast, vilket innebär små 

spridningsförutsättningar för föroreningar inom området.   

 

6.4 Känslighet och skyddsvärden 

Skyddsvärdet för mark och grundvatten bedöms som måttligt då området är asfalterat. Känsligheten 

bedöms vara liten för grundvatten då det inte används till dricksvatten. Känsligheten för mark bedöms 

som måttlig då området används som parkeringsplats och människor inte förväntas vistas där i någon 

större utsträckning.   

  

 

6.5 Samlad riskbedömning 

Det bedöms inte föreligga någon risk för människors hälsa eller miljön med avseende på föroreningar 

inom området, utifrån de provtagningar och analyser som har genomförts. 

 

 

 

........................................... 

Charlotte von Mecklenburg 

 

Bilaga 1 – Fältprotokoll 

Bilaga 2 – Planritning 

Bilaga 3 – Analysresultat markprover 

 

 



 

 

     

  

   

 

 

 

Bilaga 1 – Fältprotokoll 

Projekt: Buntmakaren 9 i Motala 

Datum: 171110 

Utförare: Suez AB / Charlotte von Mecklenburg 

Metod: Borrprovtagning 

 

 

Prov-

punkt 
Nivå [m] Jordart etc Anteckningar Prov till lab GV 

P1 
0-1 

Fyllning: mulljord, 

sand 
 X 

 

 

1-1,2 
Fyllning: sand 

 
mkt hårt och torrt 

X 

1,2-2 
Varvig silt med 

inslag av skiktad lera 
mkt hårt och torrt 

    

 

 

 

Prov-

punkt 
Nivå [m] Jordart etc Anteckningar Prov till lab GV 

P2 
0-1 

Fyllning: mulljord, 

silt 
mkt hårt och torrt X 

 

 

1-1,1 
Fyllning : sand, silt 

 
mkt torrt  

1,1-1,8 Sand mkt torrt   

1,8-2 Siltig, lerig morän mkt torrt och hårt  

 



 

 

     

  

   

 

 

 

Prov-

punkt 
Nivå [m] Jordart etc Anteckningar Prov till lab GV 

P4 
0-1 Fyllning: grusig sand  X 

 

 

1-2 Fyllning: grusig sand   

2-3 
Fyllning: sand med 

inslag av sten 
mkt hårt och torrt X 

  stopp på 2,2 p g a sten  

 

 

 

Prov-

punkt 
Nivå [m] Jordart etc Anteckningar Prov till lab GV 

P7 
0-1 

Fyllning: sand, siltig 

sand 
 X 

 

 

1-2 Fyllning: grusig sand   

2-2,4 Fyllning: grusig sand stopp på 2,4 m p g a sten/block  

    

 

  



 

 

     

  

   

 

 

 

Prov-

punkt 
Nivå [m] Jordart etc Anteckningar Prov till lab GV 

P9 
0-0,8 Fyllning: sand  

X 

 

 

0,8-1 Fyllning silt  

1-1,2 Fyllning: silt mkt torrt  

X 

1,2-2 siltig, lerig morän mkt torrt 

 

 

 

Prov-

punkt 
Nivå [m] Jordart etc Anteckningar Prov till lab GV 

P10 
0-0,8 Fyllning: sand  

X 

 

 

0,8-1 siltig sand  

1-2 sandig silt   

    

 

  



 

 

     

  

   

 

 

 

Prov-

punkt 
Nivå [m] Jordart etc Anteckningar Prov till lab GV 

P11 
0-1 Fyllning: grusig sand  X 

 

 

1-2 Fyllning: grusig sand mkt torrt   

2-3 sandig morän mkt torrt  

    

 

 

 

Prov-

punkt 
Nivå [m] Jordart etc Anteckningar Prov till lab GV 

P12 
0-1 

Fyllning: sten, lerig 

sand 
 X 

 

 

1-2 siltig morän   

    

    

 

  



 

 

     

  

   

 

 

 

BILAGA 2 – Planritning 





 

 

 

 

 

 

BILAGA 3 – Analysresultat markprover 

 



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-225891-01

EUSELI2-00481502
Í%R%^Â!K[(xÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

KF Entr, Buntmakaren Motala, 400-360

SUEZ Recycling AB

Charlotte von Mecklenburg

Runstensg 1C

582 78 LINKÖPING

Kundnummer: SL8462053

Provbeskrivning:

177-2017-11130449Provnummer:

Provet ankom:

JordMatris:

2017-11-10

Utskriftsdatum: 2017-11-23

Provmärkning: P1: 0-1

Provtagningsplats: KF Entr, Buntmakaren Motala

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

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)

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/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.056Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-17-SL-225891-01

Í%R%^Â!K[(xÎ

EUSELI2-00481502

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.041Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.037Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.12Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.15Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.13Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.18Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.31Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.6Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts72Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts14Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts6.2Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts15Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts12Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.052Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts19Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts73Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Österberg, 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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-225538-01

EUSELI2-00481502
Í%R%^Â!KVÄ0Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

KF Entr, Buntmakaren Motala, 400-360

SUEZ Recycling AB

Charlotte von Mecklenburg

Runstensg 1C

582 78 LINKÖPING

Kundnummer: SL8462053

Provbeskrivning:

177-2017-11130450Provnummer:

Provet ankom:

JordMatris:

2017-11-10

Utskriftsdatum: 2017-11-23

Provmärkning: P1: 1-2

Provtagningsplats: KF Entr, Buntmakaren Motala

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

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)

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/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-17-SL-225538-01

Í%R%^Â!KVÄ0Î

EUSELI2-00481502

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts5.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts78Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts8.2Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.9Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts17Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts15Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.022Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts26Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts35Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-225539-01

EUSELI2-00481502
Í%R%^Â!KVÅ9Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

KF Entr, Buntmakaren Motala, 400-360

SUEZ Recycling AB

Charlotte von Mecklenburg

Runstensg 1C

582 78 LINKÖPING

Kundnummer: SL8462053

Provbeskrivning:

177-2017-11130451Provnummer:

Provet ankom:

JordMatris:

2017-11-10

Utskriftsdatum: 2017-11-23

Provmärkning: P2: 0-1

Provtagningsplats: KF Entr, Buntmakaren Motala

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

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)

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/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.30Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.32Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.68Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.33Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.24Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.055Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.038Acenaftylen a)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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-17-SL-225539-01

Í%R%^Â!KVÅ9Î

EUSELI2-00481502

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.24Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.036Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.88Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.74Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.25Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.068Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts1.9Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.2Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.9Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts2.2Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts4.2Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.3Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts69Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts24Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.1Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts19Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts10Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.17Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts7.7Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts17Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts120Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-225540-01

EUSELI2-00481502
Í%R%^Â!KVÆBÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

KF Entr, Buntmakaren Motala, 400-360

SUEZ Recycling AB

Charlotte von Mecklenburg

Runstensg 1C

582 78 LINKÖPING

Kundnummer: SL8462053

Provbeskrivning:

177-2017-11130452Provnummer:

Provet ankom:

JordMatris:

2017-11-10

Utskriftsdatum: 2017-11-23

Provmärkning: P4: 0-1

Provtagningsplats: KF Entr, Buntmakaren Motala

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%97.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

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)

mg/kg Ts43Alifater >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/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.058Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-17-SL-225540-01

Í%R%^Â!KVÆBÎ

EUSELI2-00481502

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.032Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.031Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.092Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.16Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.13Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.17Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.30Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.2Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts42Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts7.2Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.4Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts15Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts9.6Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.021Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts9.5Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts17Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts39Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-225541-01

EUSELI2-00481502
Í%R%^Â!KVÇKÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

KF Entr, Buntmakaren Motala, 400-360

SUEZ Recycling AB

Charlotte von Mecklenburg

Runstensg 1C

582 78 LINKÖPING

Kundnummer: SL8462053

Provbeskrivning:

177-2017-11130453Provnummer:

Provet ankom:

JordMatris:

2017-11-10

Utskriftsdatum: 2017-11-23

Provmärkning: P4: 2-3

Provtagningsplats: KF Entr, Buntmakaren Motala

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%98.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

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)

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/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-17-SL-225541-01

Í%R%^Â!KVÇKÎ

EUSELI2-00481502

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.6Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts30Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts5.7Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.5Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts13Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts11Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.013Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts14Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts30Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-226696-01

EUSELI2-00481502
Í%R%^Â!Kd>QÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

KF Entr, Buntmakaren Motala, 400-360

SUEZ Recycling AB

Charlotte von Mecklenburg

Runstensg 1C

582 78 LINKÖPING

Kundnummer: SL8462053

Provbeskrivning:

177-2017-11130454Provnummer:

Provet ankom:

JordMatris:

2017-11-10

Utskriftsdatum: 2017-11-24

Provmärkning: P7: 0-1

Provtagningsplats: KF Entr, Buntmakaren Motala

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.1Torrsubstans 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 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-17-SL-226696-01

Í%R%^Â!Kd>QÎ

EUSELI2-00481502

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)

mg/kg Ts4.1Arsenik As b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts19Barium Ba b)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts6.0Bly Pb b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.8Kobolt Co b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts9.5Koppar Cu b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.7Krom Cr b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts5.6Nickel Ni b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts12Vanadin V b)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts21Zink Zn b)SS028311 / ICP-AES25%

µg/kg<0.90Aldrin a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Chlordane-alpha a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Chlordane-gamma a)*In house metod (210)

µg/kg<1.8Chlordane (total) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90DDD, p,p'- a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90DDD-o,p a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90DDE-o,p a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90DDT,p,p'- a)*In house metod (210)

µg/kg<5.4DDT (total) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Dieldrin a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endosulfan-alpha a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endosulfan-beta a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endosulfan-sulfate a)*In house metod (210)

µg/kg<2.7Endosulfan (total) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endrin a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH, alpha- a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH-beta a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH-delta a)*In house metod (210)

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-003v47
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µg/kg<0.90HCH,gamma- (Lindane) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Heptachlor a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Heptaklorepoxid  (cis) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Heptachlorepoxide - trans a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Hexaklorobensen a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Pentachloraniline a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Quintozene a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91Aldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Chlordane-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Chlordane-gamma b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<1.9S:a Klordaner b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91DDD, p,p'- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91DDD-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91DDE, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91DDE-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91DDT, o,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91DDT,p,p'- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<5.5DDT (total) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Dieldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endosulfan-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endosulfan-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endosulfan-sulfate b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<2.7Endosulfan (total) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH, alpha- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH-delta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH,gamma- (Lindane) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Heptachlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Heptaklorepoxid  (cis) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Heptachlorepoxide - trans b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Hexaklorobensen b)*Beräknad från analyserad 

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-003v47
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halt

µg/kg Ts<0.91Pentachloraniline b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Quintozene b)*Beräknad från analyserad 

halt

Kemisk kommentar

Pesticiderna är analyserade på torkat prov. Halten i µg/kg avser torkat material.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

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 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-226692-01

EUSELI2-00481502
Í%R%^Â!Kd:-Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

KF Entr, Buntmakaren Motala, 400-360

SUEZ Recycling AB

Charlotte von Mecklenburg

Runstensg 1C

582 78 LINKÖPING

Kundnummer: SL8462053

Provbeskrivning:

177-2017-11130455Provnummer:

Provet ankom:

JordMatris:

2017-11-10

Utskriftsdatum: 2017-11-24

Provmärkning: P9: 0-1

Provtagningsplats: KF Entr, Buntmakaren Motala

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.3Torrsubstans 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 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47
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Í%R%^Â!Kd:-Î

EUSELI2-00481502

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)

mg/kg Ts6.9Arsenik As b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts34Barium Ba b)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts9.9Bly Pb b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.2Kobolt Co b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts24Koppar Cu b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts11Krom Cr b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.026Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts11Nickel Ni b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts20Vanadin V b)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts35Zink Zn b)SS028311 / ICP-AES25%

µg/kg<0.90Aldrin a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Chlordane-alpha a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Chlordane-gamma a)*In house metod (210)

µg/kg<1.8Chlordane (total) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90DDD, p,p'- a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90DDD-o,p a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90DDE-o,p a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90DDT,p,p'- a)*In house metod (210)

µg/kg<5.4DDT (total) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Dieldrin a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endosulfan-alpha a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endosulfan-beta a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endosulfan-sulfate a)*In house metod (210)

µg/kg<2.7Endosulfan (total) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endrin a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH, alpha- a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH-beta a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH-delta a)*In house metod (210)

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-003v47
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µg/kg<0.90HCH,gamma- (Lindane) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Heptachlor a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Heptaklorepoxid  (cis) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Heptachlorepoxide - trans a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Hexaklorobensen a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Pentachloraniline a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Quintozene a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91Aldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Chlordane-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Chlordane-gamma b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<1.9S:a Klordaner b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91DDD, p,p'- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91DDD-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91DDE, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91DDE-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91DDT, o,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91DDT,p,p'- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<5.5DDT (total) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Dieldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endosulfan-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endosulfan-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endosulfan-sulfate b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<2.7Endosulfan (total) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH, alpha- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH-delta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH,gamma- (Lindane) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Heptachlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Heptaklorepoxid  (cis) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Heptachlorepoxide - trans b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Hexaklorobensen b)*Beräknad från analyserad 

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-003v47



AR-17-SL-226692-01

Í%R%^Â!Kd:-Î

EUSELI2-00481502

halt

µg/kg Ts<0.91Pentachloraniline b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Quintozene b)*Beräknad från analyserad 

halt

Kemisk kommentar

Pesticiderna är analyserade på torkat prov. Halten i µg/kg avser torkat material.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

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 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-226693-01

EUSELI2-00481502
Í%R%^Â!Kd;6Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

KF Entr, Buntmakaren Motala, 400-360

SUEZ Recycling AB

Charlotte von Mecklenburg

Runstensg 1C

582 78 LINKÖPING

Kundnummer: SL8462053

Provbeskrivning:

177-2017-11130456Provnummer:

Provet ankom:

JordMatris:

2017-11-10

Utskriftsdatum: 2017-11-24

Provmärkning: P9: 1-2

Provtagningsplats: KF Entr, Buntmakaren Motala

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.5Torrsubstans 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 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-17-SL-226693-01

Í%R%^Â!Kd;6Î

EUSELI2-00481502

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)

mg/kg Ts5.0Arsenik As b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts39Barium Ba b)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts7.9Bly Pb b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.4Kobolt Co b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts19Koppar Cu b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts11Krom Cr b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.017Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts11Nickel Ni b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts16Vanadin V b)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts34Zink Zn b)SS028311 / ICP-AES25%

µg/kg<0.90Aldrin a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Chlordane-alpha a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Chlordane-gamma a)*In house metod (210)

µg/kg<1.8Chlordane (total) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90DDD, p,p'- a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90DDD-o,p a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90DDE-o,p a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90DDT,p,p'- a)*In house metod (210)

µg/kg<5.4DDT (total) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Dieldrin a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endosulfan-alpha a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endosulfan-beta a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endosulfan-sulfate a)*In house metod (210)

µg/kg<2.7Endosulfan (total) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endrin a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH, alpha- a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH-beta a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH-delta a)*In house metod (210)

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-003v47



AR-17-SL-226693-01

Í%R%^Â!Kd;6Î

EUSELI2-00481502

µg/kg<0.90HCH,gamma- (Lindane) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Heptachlor a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Heptaklorepoxid  (cis) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Heptachlorepoxide - trans a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Hexaklorobensen a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Pentachloraniline a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Quintozene a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91Aldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Chlordane-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Chlordane-gamma b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<1.9S:a Klordaner b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91DDD, p,p'- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91DDD-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91DDE, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91DDE-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91DDT, o,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91DDT,p,p'- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<5.5DDT (total) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Dieldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endosulfan-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endosulfan-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endosulfan-sulfate b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<2.7Endosulfan (total) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH, alpha- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH-delta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH,gamma- (Lindane) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Heptachlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Heptaklorepoxid  (cis) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Heptachlorepoxide - trans b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Hexaklorobensen b)*Beräknad från analyserad 

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-003v47



AR-17-SL-226693-01

Í%R%^Â!Kd;6Î

EUSELI2-00481502

halt

µg/kg Ts<0.91Pentachloraniline b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Quintozene b)*Beräknad från analyserad 

halt

Kemisk kommentar

Pesticiderna är analyserade på torkat prov. Halten i µg/kg avser torkat material.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

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 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-225542-01

EUSELI2-00481502
Í%R%^Â!KWÂwÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

KF Entr, Buntmakaren Motala, 400-360

SUEZ Recycling AB

Charlotte von Mecklenburg

Runstensg 1C

582 78 LINKÖPING

Kundnummer: SL8462053

Provbeskrivning:

177-2017-11130457Provnummer:

Provet ankom:

JordMatris:

2017-11-10

Utskriftsdatum: 2017-11-23

Provmärkning: P10: 0-1

Provtagningsplats: KF Entr, Buntmakaren Motala

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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

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

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

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)

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/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)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 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-17-SL-225542-01

Í%R%^Â!KWÂwÎ

EUSELI2-00481502

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.3Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts22Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts4.7Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.3Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts11Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts6.2Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.012Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts6.4Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts13Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts24Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-226694-01

EUSELI2-00481502
Í%R%^Â!Kd<?Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

KF Entr, Buntmakaren Motala, 400-360

SUEZ Recycling AB

Charlotte von Mecklenburg

Runstensg 1C

582 78 LINKÖPING

Kundnummer: SL8462053

Provbeskrivning:

177-2017-11130458Provnummer:

Provet ankom:

JordMatris:

2017-11-10

Utskriftsdatum: 2017-11-24

Provmärkning: P11: 0-1

Provtagningsplats: KF Entr, Buntmakaren Motala

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%96.0Torrsubstans 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 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-17-SL-226694-01

Í%R%^Â!Kd<?Î

EUSELI2-00481502

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)

mg/kg Ts2.5Arsenik As b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts19Barium Ba b)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts5.6Bly Pb b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.6Kobolt Co b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts9.0Koppar Cu b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts6.8Krom Cr b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts5.4Nickel Ni b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts11Vanadin V b)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts29Zink Zn b)SS028311 / ICP-AES25%

µg/kg<0.90Aldrin a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Chlordane-alpha a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Chlordane-gamma a)*In house metod (210)

µg/kg<1.8Chlordane (total) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90DDD, p,p'- a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90DDD-o,p a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90DDE-o,p a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90DDT,p,p'- a)*In house metod (210)

µg/kg<5.4DDT (total) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Dieldrin a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endosulfan-alpha a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endosulfan-beta a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endosulfan-sulfate a)*In house metod (210)

µg/kg<2.7Endosulfan (total) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endrin a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH, alpha- a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH-beta a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH-delta a)*In house metod (210)

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-003v47
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µg/kg<0.90HCH,gamma- (Lindane) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Heptachlor a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Heptaklorepoxid  (cis) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Heptachlorepoxide - trans a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Hexaklorobensen a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Pentachloraniline a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Quintozene a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91Aldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Chlordane-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Chlordane-gamma b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<1.9S:a Klordaner b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91DDD, p,p'- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91DDD-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91DDE, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91DDE-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91DDT, o,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91DDT,p,p'- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<5.5DDT (total) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Dieldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endosulfan-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endosulfan-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endosulfan-sulfate b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<2.7Endosulfan (total) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH, alpha- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH-delta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH,gamma- (Lindane) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Heptachlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Heptaklorepoxid  (cis) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Heptachlorepoxide - trans b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Hexaklorobensen b)*Beräknad från analyserad 

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-003v47
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halt

µg/kg Ts<0.91Pentachloraniline b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Quintozene b)*Beräknad från analyserad 

halt

Kemisk kommentar

Pesticiderna är analyserade på torkat prov. Halten i µg/kg avser torkat material.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

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 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-SL-226695-01

EUSELI2-00481502
Í%R%^Â!Kd=HÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

KF Entr, Buntmakaren Motala, 400-360

SUEZ Recycling AB

Charlotte von Mecklenburg

Runstensg 1C

582 78 LINKÖPING

Kundnummer: SL8462053

Provbeskrivning:

177-2017-11130459Provnummer:

Provet ankom:

JordMatris:

2017-11-10

Utskriftsdatum: 2017-11-24

Provmärkning: P12: 0-1

Provtagningsplats: KF Entr, Buntmakaren Motala

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.1Torrsubstans 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 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47
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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)

mg/kg Ts6.3Arsenik As b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts39Barium Ba b)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts11Bly Pb b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.5Kobolt Co b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts24Koppar Cu b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts36Krom Cr b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.023Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts14Nickel Ni b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts24Vanadin V b)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts43Zink Zn b)SS028311 / ICP-AES25%

µg/kg<0.90Aldrin a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Chlordane-alpha a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Chlordane-gamma a)*In house metod (210)

µg/kg<1.8Chlordane (total) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90DDD, p,p'- a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90DDD-o,p a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90DDE, p,p’- a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90DDE-o,p a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90DDT, o,p’- a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90DDT,p,p'- a)*In house metod (210)

µg/kg<5.4DDT (total) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Dieldrin a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endosulfan-alpha a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endosulfan-beta a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endosulfan-sulfate a)*In house metod (210)

µg/kg<2.7Endosulfan (total) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Endrin a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH, alpha- a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH-beta a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90HCH-delta a)*In house metod (210)

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-003v47
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µg/kg<0.90HCH,gamma- (Lindane) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Heptachlor a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Heptaklorepoxid  (cis) a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Heptachlorepoxide - trans a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Hexaklorobensen a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Pentachloraniline a)*In house metod (210)

µg/kg<0.90Quintozene a)*In house metod (210)

µg/kg Ts<0.91Aldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Chlordane-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Chlordane-gamma b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<1.9S:a Klordaner b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91DDD, p,p'- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91DDD-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91DDE, p,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91DDE-o,p b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91DDT, o,p’- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91DDT,p,p'- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<5.5DDT (total) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Dieldrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endosulfan-alpha b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endosulfan-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endosulfan-sulfate b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<2.7Endosulfan (total) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Endrin b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH, alpha- b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH-beta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH-delta b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91HCH,gamma- (Lindane) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Heptachlor b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Heptaklorepoxid  (cis) b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Heptachlorepoxide - trans b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Hexaklorobensen b)*Beräknad från analyserad 

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-003v47
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halt

µg/kg Ts<0.91Pentachloraniline b)*Beräknad från analyserad 

halt

µg/kg Ts<0.91Quintozene b)*Beräknad från analyserad 

halt

Kemisk kommentar

Pesticiderna är analyserade på torkat prov. Halten i µg/kg avser torkat material.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

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 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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