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Allmän information om NFC:s sakkunnigutlåtanden
Atergivande av sakkunnigutlåtande

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag
ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas aven tydlig hänvisning till
ursprungsdokumentet.
Standardförfarande och metoder

Standardforfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning.
StandardfOrfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC
17025 är markerade med asterisk (*). För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till
laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet, www.nfc.polisen.se/tjanster. Önskas mer
information kontakta ärendeansvarig.
Utlåtandeskala

För information om utlåtandeskalan, se sista sidan.
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Material, metodik och material hantering

Se bilaga 2.
Samtliga prover benämns i sakkunnigutlåtandet i förkortad form för att öka läsbarheten.
Exempelvis kallas materialet 5702/35531-19/S085 istället genomgående för S085.

Ändamål
Materia/prover ("B/ack Mass')

Ändamålet är
att undersöka innehållet av tungmetaller inklusive silver, mangan och järn, samt kol och
pH-värden i de fårmodade "Black Mass"-proverna S006, S008 till och med S024, S026 till
och med S030, S064 till och med S081, samt S098 till och med S105,
att genom jämförelser av innehållet av ovanstående ämnen bedöma om materialproven
S064 till och med S081 (från uRecycles anläggning i Karlskoga) har en sammansättning
och utseende som överensstämmer med materialproverna S006, S008 till och med SO 18
och S098 till och med S105 samtjordproverna S033 till och med S041 samt S043 (alla från
fastigheten Härminge 1:5),
att genomjämfårelser av innehållet av ovanstående ämnen bedöma om materialproven
S064 till och med S081 (från uRecycles anläggning i Karlskoga) har en sammansättning
och utseende som överensstämmer med materialproverna SO 19 till och med S024 samt
S026 till och med S030 (alla från fastigheten Hjortsberga 2:2),
att bedöma om materialproverna ("Black Mass") kan utgöras av s.k. järnsand,
att bedöma tillståndet i materialproverna S098, S099 samt S101 till ~S105, samt
att översiktligt bedöma om materialproverna ska klassificeras som farligt avfall,
att får materialproverna ("Black Mass") översiktligt bedöma riskerna får människors hälsa
och i miljön.

Jordprover

Ändamålet är
att undersöka innehållet av tungmetaller inklusive silver, mangan och järn, samt kol och
pH-värden i jordproverna S033 till S0041 samt S043 (alla från fastigheten Härminge 1:5),
att bedöma tillståndet ijordproverna S033 till S0041 samt S043, samt
att för jordproverna S033 till S0041 samt S043 översiktligt bedöma riskerna för
människors hälsa och i miljön.
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Undersökningsrelaterad information
Delredovisning och Slutredovisning

I denna delredovisning redovisas enligt uppdragsgivarens önskemål bedömningar av
överenstämmelser mellan prover av så kallad Black Mass från företaget uRecycles
verksamhetsområde i Karlskoga (18 prover) med motsvarande prover från fastigheterna
Härminge 5:1 (20 prover) samt Hjortsberga 2:2 (10 prover), Detta görs genom jämförelser
av innehållet av tungmetaller och pH -värden samt några övriga ämnen. De ovan beskrivna
materialproverna har av NFC bedömts utgöras helt eller till större delen av materialprover
av snarlik beskaffenhet vid inledande och översiktlig karaktärisering, sannolikt "Black
Mass". För mer information om metodik se rubrik Undersökningsmaterial och metoder.
Prover uttagna på fastigheterna Ekeby 6: 11 (3 prover) samt Attersta 14: 1 ( 5 prover) tas inte
med nu utan hanteras och bedöms i senare utlåtanden efter överenskommelser med
uppdragsgivaren.

h

I denna delredovisning redovisas även bedömningar om huruvida materialprover ("Black ~.
Mass") från såväl uRecycle's verksamhetsområde i Karlskoga som från fastigheterna
Ii~ II
Härminge 1:5 och Hjortsberga 2:2 utgör farligt avfall. Bedömningarna görs för de material
~ \.} if~ ~ r
där dessa bedömningar är säkerställda och för dessa anges även spårnummer för varje
j
I
aktuellt material. Bedömningarna görs klustrade och inte material för material.

t

fY

Bedömning om hur material- och jordprover (prover tagna ur högar direkt på marken eller
från uppgrävda massor i marken) förhåller sig gentemot gällande generella riktvärden och
bedömningar av miljötillstånd görs också i denna delredovisning. Dock endast där detta
framgått tydligt av inskickad information om var proverna är tagna från uppdragsgivare.
Tillämpade riktvärden är KM (känslig markanvändning), se vidare under
Undersökningsmaterial och metoder.
Uppdragsgivaren har även efterfrågat om uttalanden kan göras om materialproverna kan
utgöras av järnsand och detta behandlas i denna delredovisning.
I slutredovisningen kommer även en sammanfattande bedömning av bland annat risker för
människors hälsa och i miljön att göras baserat på de sammantagna resultaten av
undersökta materialprover ("Black Mass") samt de undersökta vattenproverna.
Undersökningsmaterial och metoder

Samtliga prover skickades till Eurofins för haltbestämning av tungmetallerna antimon,
arsenik, barium, bly, kadmium, kobolt, koppar, krom, kvicksilver, molybden, nickel,
vanadin och zink samt mangan, silver, järn och kol och pH. Samtliga analysrapporter från
Eurofins bifogas.
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Jämförelsematerialen utgörs i ärendet av de prover av "Black Mass" som tagits ut vid
uRecycles verksamhetsområde i Karlskoga (18 stycken). För dessa beräknas ett
medelvärde för varje analyserat ämne. Detta medelvärde används vid bedömningarna av
överensstämmelser med motsvarande materialprover från Härminge och Hjortsberga.
Bedömningsgrunder- tillstånd mark- och jordprover

Bedömningar av tillstånd baseras på de principer för indelning av tillstånd som anges i
Naturvårdsverkets rapport Metodikför inventering av förorenade områden Bedömningsgrunder för miljökvalitet (NV rapport 4918), tabell 4 sid. 26. Enligt dessa
principer kan tillståndet i förorenad mark bedömas utifrån halten av den påvisade
föroreningen i förhållande till generella riktvärden. Riktvärden anger den halt av förorening
i marken, över vilken risk för oönskade effekter på människor eller i miljön kan föreligga.
Bedömningar av tillstånd begränsas dock till uttalanden om de material som undersökts
och utgör ingen fullständig markinventering i enlighet med den MIFO-modell som
beskrivs i NV rapport 4918.
I Naturvårdsverkets rapport Riktvärden för förorenad mark - Modellbeskrivning och
vägledning (NV Rapport 5976) anges generella riktvärden för känslig markanvändning för
ett antal ämnen, bland annat tungmetaller och kolväten. I tabell 1 nedan sammanfattas
riktvärden och indelning av tillstånd för tungmetaller. Riktvärdena och indelningen av
tillstånd kan användas direkt för prover som har tagits ut ur marken, exempelvis nedgrävd
förmodad "Black Mass", men är inte avsedda att direkt användas för bedömningar av
exempelvis prover tagna ur säckar eller kärl innehållande "Black Mass" som står på
marken eller hårdgjord yta.
De föroreningar som ger upphov till det allvarligaste tillståndet definierar markprovets
tillstånd. Därför anges som regel enbart de ämnen som orsakar tillstånden Mycket allvarligt
och Allvarligt (enligt tabell 1). De lägre nivåerna (Måttligt allvarligt och Mindre allvarligt)
anges endast i de fall allvarligare tillstånd saknas.
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Riktvärden och indelning av tillstånd 1 (Mindre allvarligt, Måttligt
allvarligt, Allvarligt, Mycket allvarligt) för förorenad mark

Riktvärde 2
mg/kgTS

Mindre
allvarligt
mg/kgTS

Måttligt
allvarligt
mg/kgTS

Allvarligt
mg/kgTS

Antimon (Sb)

12

< 12

12 - 36

36 - 120

> 120

Arsenik (As)

10

< 10

10 - 30

30 - 100

> 100

Barium (Ba)

200

< 200

200 - 600

600 - 2000

>2000

Bly (Pb)

SO

< SO

SO - ISO

ISO - 500

> 500

Kadmium (Cd)

0,8

< 0,8

0,8 -2,4

2,4 - 8

>8

Kobolt (C o)

15

< 15

IS - 45

4S - 150

> 150

Koppar (Cu)

80

< 80

80 - 240

240 - 800

> 800

Krom (Cr)

80

< 80

80 - 240

240 - 800

> 800

Kvicksilver (Hg)

0,25

< 0,2S

0,25 - 0,75

0,75 - 2,5

> 2,5

Molybden (Mo)

40

<40

40 - 120

120 - 400

>400

Nickel (Ni)

40

<40

40 - 120

120 - 400

>400

Vanadin (V)

100

< 100

100 - 300

300 - 1 000

> 1 000

Zink (Zn)

2S0

<250

2S0 -750

750 - 2 SOO

> 2 SOO

Ämne

Mycket
allvarligt
mg/kg TS

,

3

Mangan (Mn)

566

Silver (Ag)

015
,

3
4

Järn (Fe)

Generella riktvärden saknas och är inte relevanta

Kol (C)

Generella riktvärden saknas och är inte relevanta4

TS = torrsubstans; < betyder mindre än; > betyder större än
Ur Naturvårdsverkets rapport Metodikför inventering av förorenade områden - Bedömningsgrunder för
miljökvalitet (NV rapport 4918), tabell 4, sidan 26.
2 Ur Naturvårdsverkets rapport Riktvärden för förorenad mark - Modellbeskrivning och vägledning (NV
rapport 5976), tabell 8.1, sid 92-93. Vissa riktvärden reviderade per 2016-07-01 enligt Naturvårdsverkets
hemsida.
3 Mangan och silver är miljörelevanta och särskilt silver har hög giftighet, exempelvis i miljön. Generella
riktvärden saknas dock men data om bakgrundshalter i svensk matjordfinns och kan användaSj'Oröversiktligare bedömmng7ir av risker (Halter av 61 spårelement i avloppsslam, stallgödsel, handelsgödsel,
nederbörd samt ijord och gröda; NV Rapport 5148). Här anges påvisade halter som 75-percentiler.
4 Järn och kol saknar miljörelevans men används som indikatorer på överensstämmelser eller skillnader
mellan olika materialprover.
l

Gällande författningar rörande farligt avfall

Haltkriterier för att bedöma om ett avfall har farliga egenskaper och därmed ska
klassificeras som farligt avfall beskrivs i Kommissionensförordning (EU) nr 1357/2014
om ersättning av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om
avfall och om upphävande av vissa direktiv.
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Information om ämnens farliga egenskaper

I bilaga 1 redovisas information om farliga egenskaper för de ämnen som har påvisats i så
höga halter att de innebär mer eller mindre påtagliga risker för människors hälsa eller i
miljön. För dessa ämnen beskrivs gällande klassificering enligt CLP-förordningen, samt
sammanfattande toxikologiska och ekotoxikologiska data. För övriga föroreningar ges en
kortfattad översiktlig beskrivning.

Undersökning och Slutsats
Undersökningarna och resultaten från dessa avser i detta sakkunnigutlåtande enbart
materialprover av "Black Mass" samt jordprover. Denna delredovisning delas in i de 3
aktuella delområdena: uRecycles verksamhetsområde i Karlskoga (jämförelsematerial),
delområdet Härminge 1:5 och delområdet Hjortsberga 2:2. Detta i syfte att öka läsbarheten
i sakkunnigutlåtandet.
Materia/prover från uRecyc/e, Kar/skoga

I tabellerna 2a-2c redovisas samtliga 18 analysresultat från respektive "Black Mass"-prov
där undersökningsresultat från Eurofins har inkommit. I tabell 2d redovisas i den andra
kolumnen från vänster det beräknade medelvärdet av de 18 materialproverna från
uRecycles verksamhetsområde i Karlskoga (gråskuggad).
Kolumnerna 3-5 i tabell2d redovisar de analysresultat som utförts av Degerfors
Laboratorium AB (D-LAB) på uppdrag av LMAG i Sverige AB (3 analysrapporter,
daterade 2018-09-26). Dessa undersökningar har utförts med analysmetoder som inte
uppvisar samma känslighet som övriga undersökningar i detta sakkunnigutlåtande. Inte
heller har alla i ärendet relevanta tungmetaller undersökts. De här omständigheterna
medger därför inte några detaljerade jämförelser mellan resultaten från materialproven från
uRecycle i Karlskoga och materialproven från de båda övriga områdena (Härminge och
Hjortsberga). Dock går det att göra mer övergripande bedömningar av överensstämmelser
och skillnader.
I kolumn 7 (längst till höger) i tabell 2d redovisas den genomsnittliga halten av samtliga
undersökta tungmetaller i järnsand från Boliden AB baserat på mätdata från flera
undersökningar (PM Resultatredovisning och slutsatser Miljökontroll av
markanläggningar byggda medjärnsand Falkträsket-västra och delsträcka längs väg 372;
sid. 8, tabell 5.3, Skellefteå kommun & Tyrens).
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Tungmetaller m m i BlackMass, uRecycle Karlskoga

Tabell2a
Black Mass
S064
mg/kgTS

Black Mass
S065
mg/kgTS

Black Mass
S066
mg/kg TS

pH!

10,1

9,7

10

10

10,1

10,2

Antimon (Sb)

3,2

74

6,3

< 5,1

< 5,1

<2,6

Arsenik (As)

8,4

120

8,4

< 5,1

< 5,1

6

Barium (Ba)

2100

1200

2500

810

420

1 700

Bly (Pb)

220

400

410

47

59

240

Kadmium (Cd)

1800

560

360

280

140

580

Kobolt (Ca)

2200

2100

310

380

200

580

Koppar (Cu)

1200

4400

960

320

500

330

Krom (Cr)

22

110

10

7

5,2

10

Kvicksilver
(Hg)

41

0,79

10

3,2

27

Påvisade
ämnen

9,8

Black Mass ' Black Mass
S067
S068
mg/kg TS
mg/kg TS

Black Mass
S069
mg/kgTS

< 21

< 21

< 21

<41

<41

< 21

Nickel (Ni)

16000

15000

1500

5 100

1600

5800

Vanadin (V)

3,5

5,9

6,5

< 5,1

< 5,1

3,4

Zink (Zn)

230000

300000

260000

290000

330000

220000

Mangan (Mn)2

360000

270000

310000

150000

310 000

430000

<11

<11

<11

<21

< 21

<11

20000

5800

6000

3300

990

13 000

6,8

7,4

8,2

7

7

7

Molybden (Mo)

Silver (Agi
Järn (Fe)3
Kol (C) (%TS)3

TS = torrsubstans; < betyder mindre än; > betyder större än; - = analysresultat saknas.
1 pH-värden kan i basiska lösningar mätas genom direkta undersökningar upp till ca pH 12. Vid pH-värden över
denna nivå måste de beräknas genom att göra mätningar på utspädda lösningar.

Mangan och silver är miljörelevanta tungmetaller och särskilt silver har hög giftighet, exempelvis i miljön.
Generella riktvärden saknas dock men data om bakgrundshalter i svensk matjordfinns och kan användas/ör
översiktligare bedömningar av risker (Halter av 61 spårelement i avloppsslam, stallgödsel, handelsgödsel,
nederbörd samt ijord och gröda; NV Rapport 5148). 75-percentiler.
3 Järn och kol sa/mar miljörelevans men används som indikatorer på överensstämmelser eller skillnader mellan
olika materialprover.

2
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Tungmetaller m m i BlackMass, uRecycle Karlskoga

Tabell2b

Black Mass

Black Mass

Black Mass

Black Mass

Black Mass

8070

8071

8072

8073

8074

8075

mg/kgTS

mg/kgTS

mg/kg TS

mg/kgTS

mg/kgTS

mg/kgTS

10,4

10,5

12,3

12,6

12,6

11,1

Antimon (Sb)

11

< 2,6

<2,6

< 2,7

< 2,6

< 2,6

Arsenik (As)

9,8

<2,6

5,7

5,5

3,8

4,2

Barium (Ba)

2300

1600

2000

1900

1900

1 700

Bly (Pb)

260

84

120

110

84

89

Kadmium (Cd)

460

570

580

670

610

570

Kobolt (C o)

620

1500

760

930

820

1000

Koppar (Cu)

810

620

270

380

1000

320

Krom (Cr)

72

20

9,9

10

8,1

8,4

Kvicksilver
(Hg)

150

12

25

20

Molybden (Mo)

<21

< 21

< 21

< 21

< 21

< 21

Nickel (Ni)

3400

13 000

6600

7800

7200

8800

Vanadin (V)

6,1

<2,6

< 2,6

2,8

< 2,6

< 2,6

Zink (Zn)

200000

230000

230000

150000

240000

220000

Mangan (Mni

340000

380000

280000

330000

350000

340000

<11

<11

<11

< 11

14

<11

19000

8000

5600

4400

5300

4400

7,5

5,8

6,6

6,6

6,7

5,9

Påvisade
ämnen
pH l

Silver (Ag)2
Järn (Fe)3
Kol (C) (%Tsi

22

Black Mass

19

TS = torrsubstans; < betyder mindre än; > betyder större än; - = analysresultat saknas.
pH-värden kan i basiska lösningar mätas genom direkta undersökningar upp till ca pH 12. Vid pH-värden över
denna nivå måste de beräknas genom att göra mätningar på utspädda lösningar.
2 Mangan och silver är miljörelevanta tungmetaller och särskilt silver har hög giftighet, exempelvis i miljön.
Generella riktvärden saknas dock men data om bakgrundshalter i svensk matjordfinns och kan användas/ör
översiktligare bedömningar av risker (Halter av 61 spårelement i avloppsslam, stallgödsel, handelsgödsel,
nederbörd samt ijord och gröda; NV Rapport 5148). 75-percentiler.
3 Järn och kol saknar miljörelevans men används som indikatorer på överensstämmelser eller skillnader mellan
olika materialprover.
l
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Tungmetaller m m j BlackMass, uRecycle Karlskoga

Tabell2c
Påvisade
ämnen

2020-03-20

Blade Mass

8076

Black Mass

8077

Black Mass

S078

Black Mass

Black Mass

8079

8080

Black Mass

8081
mg/kgTS

mg/kg TS

mg/kgTS

mg/kg TS

mg/kgTS

mg/kg TS

11

12,4

10,3

9,8

9,9

10

Antimon (Sb)

< 2,6

<2,6

<2,6

7

3,3

6,0

Arsenik (As)

7

4,4

<2,6

16

4,5

11

Barium (Ba)

1900

2200

2000

990

1600

980

Bly (Pb)

130

120

53

790

150

130

Kadmium (Cd)

660

340

330

830

680

840

Kobolt (C o)

1000

820

760

660

1100

1100

Koppar (Cu)

1100

180

490

840

410

1400

Krom (Cr)

29

7

10

100

14

97

Kvicksilver
(Hg)

22

32

18

32

Molybden (Mo)

< 21

< 21

<21

< 21

<21

58

Nickel (Ni)

9100

6900

7500

5500

9900

14000

Vanadin (V)

3,2

2,6

<2,6

8,3

7,7

11

Zink (Zn)

250000

230000

230000

230000

200000

120000

Mangan (Mni

380000

370000

360000

280000

320000

240000

20

<11

<11

12

13

30

20000

4100

7000

61000

9100

180000

6

6,7

6,3

6,1

6,1

4,3

pH!

Silver (Ag)2

Järn (Fe)3
Kol (C) (%TS)3

7,9

20

TS = torrsubstans; < betyder mindre än; > betyder större än; - = analysresultat saknas.
kan i basisIra lösningar mätas genom direkta undersökningar upp till ca pH 12. Vid pH-värden över
denna nivå måste de beräknas genom att göra mätningar på utspädda lösningar.
2 Mangan och silver är miljörelevanta tungmetaller och särskilt silver har hög giftighet, exempelvis i miljön.
Generella riktvärden saknas dock men data om bakgrundshalter i svensk matjordfinns och Iran användas/ör
översiktligare bedömningar av risker (Halter av 61 spårelement i avloppsslam, stallgödsel, handelsgödsel,
nederbörd samt ijord och gröda; NV Rapport 5148). 75-percentiler.
3Järn och kol saknar miljörelevans men används som indikatorer på överensstämmelser eller skillnader mellan olilra
materialprover.
J pH-värden
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Datum
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2020-03-20
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Polisen
Tabell2d

Påvisade
ämnen

Ert datum

Er beteckning

2019-11-01

5000-K1396867-19

Tungmetaller m m i BlackMass, medelvärden & övriga undersökningar

Black Mass
Medel l
mg/kgTS

Black Mass
D-LAB
Topp
mg/kg TS

Black Mass
D-LAB
Mellan
mg/kgTS

Black Mass
D-LAB
Botten
mg/kgTS

Black Mass
mg/kg TS

Järnsand
Boliden 2

mg/kgTS

pH3

11

Antimon (Sb)

7,1

250

Arsenik (As)

12,4

87

Barium (Ba)

1700

2067

Bly (Pb)

190

100

< 30

< 30

240

Kadmium (Cd)

600

600

400

400

<0,51

Kobolt (C o)

940

<200

< 200

<200

410

Koppar (Cu)

860

200

300

200

6833

Krom (Cr)

31

< 100

< 100

< 100

1500
< 0,046

Kvicksilver

(Hg)

26

Molybden (Mo)

14

Nickel (Ni)

8000

Vanadin (V)

4,0

1433
5200

3800

3800

530
47

Zink (Zn)

230000

209000

213000

213 000

13 000

Mangan (Mn)4

320000

369000

367000

368000

4167

21000

27000

28000

23000

390000

6,6

5,1

5,8

4,8

Silver (Ag)4
Jäm(Fei
Kol (C) (%TS)5

9,5

TS = torrsubstans; < betyder mindre än; > betyder större än; -

analysresultat saknas.

Medelvärden beräknade från "Black Mass "-prover från uRecycle ur tabellerna 2a-2c. Mindre än-värden baseras
vid beräkningarna på halva det rapporterade värdet.
2 Medelinnehåll av totalhalter från flera undersökningar av järnsand från Boliden AB (P M Resultatredovisning och
slutsatser Miljökontroll av markanläggningar byggda medjärnsand Falkträsket-västra och delsträcka längs väg
372; sid. 8, tabell 5.3, Skellefteå kommun & Tyrens).
3 pH-värden kan i basiska lösningar mätas genom direkta undersökningar upp till ca pH 12. Vid pH-värden över
denna nivå måste de beräknas genom att göra mätningar på utspädda lösningar.
./ Mangan och silver är miljörelevanta tungmetaller och särskilt silver har hög giftighet, exempelvis i miljön.
Generella riktvärden saknas dock men data om bakgrundshalter i svensk matjordjinns och kan användas för
översiktligare bedömningar av ris/rer (Halter av 61 spårelement i avloppsslam, stallgödsel, handelsgödsel,
nederbörd samt ijord och gröda; NV Rapport 5148). 75-percentiler.
5 Järn och kol saknar miljörelevans men används som indikatorer på överensstämmelser eller skillnader mellan
olika materialprover.
I
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Mi/jöbedömning - överensstämmelser mellan de undersökta materialproverna uRecycle

Av resultaten i tabellerna 2a-2c framgår att det föreligger en god överensstämmelse i
påvisade halter mellan de allra flesta undersökta ämnena. Ämnen med mycket höga halter,
i synnerhet mangan och zink uppvisar en mycket god överensstämmelse. Även
tungmetallerna nickel, kadmium, kvicksilver, bly och kobolt uppvisar i huvudsak påvisade
halter i liknande respektive förhöjda nivåer.
Tungmetaller som genomgående har påvisats i bara låga halter är även de av betydelse för
att bedöma överensstämmelsen mellan de olika materialproverna från uRecycles
anläggning i Karlskoga. Detta gäller exempelvis tungmetallerna antimon, arsenik, krom,
molybden och vanadin som alla påvisats i nivåer som mellan de olika materialproverna
uppvisar halter i samma respektive nivåer.
Också bedömningar av de övriga undersökta ämnena järn och kol kan med fördel användas
för sådana bedömningar. Även för dessa ämnen återfinns goda likheter mellan
materialproverna.
Variationer i halterna av exempelvis bly, kadmium, kobolt, koppar och kvicksilver liksom i
järn kan sannolikt förklaras av att dessa metaller kan väntas förekomma i metallisk form
som metallfragment eller i partikulär form i form av oxid (exempelvis kvicksilver) och som
av stokastiska orsaker därför kan fördelas olika i materialproverna.
Slutligen uppvisar samtliga här förtecknade och undersökta materialprover samma
fysikaliska utseende vid de övergripande karaktäriseringarna vid NFC. De utgörs av svarta,
mer eller mindre finkorniga pulverliknande material med smärre inslag av metallfragment
och har en gemensam lukt. Utöver detta uppvisar samtliga här undersökta materialprover
pH-värden som alla är basiska och ligger i intervallet pH 10 till pH ca 12,5.
Undersökningarna från D-LAB av de tre materialen Topp, Mellan och Botten uppvisar
snarlika nivåer för tungmetallerna zink och mangan liksom även avseende nickel, järn och
kadmium jämfört med det beräknade medelvärdet för de 11 undersökta materialproverna
från uRecycles verksamhetsområde i Karlskoga (Eurofins analysrapporter). Även
kolinnehållet ligger i motsvarande nivåer som i proverna från uRecyc1e. För de av D-LAB
övriga undersökta tungmetallerna är de rapporterade halterna antingen mindre än-värden
eller värden saknas.
Bedömningen blir avseende likheter och skillnader mellan halterna i medelvärdet från
uRecycle-proverna och de 3 proverna undersökta av D-LAB att inga signifikanta skillnader
kan utläsas mellan dem.
Samtliga undersökta materialprover S064, S066, S067, S068, S069, son, S075, S076,
S077, S079 och S081 uppvisar jämförelsevis stor överensstämmelse sinsemellan både vad
gäller innehåll av samtliga undersökta ämnen liksom vad gäller övergripande fysikaliskt
utseende. Förutsättningarna att beräkna ett robust medelvärde som utgångspunkt för
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jämförelser med motsvarande materialprover från Härminge, Hjortsberga, Ekeby och
Attersta är därför mycket goda. Samma sak bedöms gälla även för jämförelser med de 3
materialen som undersökts av D-LAB även om bedömningsunderlaget från dessa tre
undersökningar är något bristfålligt.
Kommentar om järnsand

Frågan om materialproven istället kan utgöras av, eller till betydande delar innehålla
järnsand besvaras på följande sätt.
Järnsand är en restprodukt vid framställningen av koppar som vid tillverkningen av
kopparmalmen tillsätts kvarts (kiseldioxid). Kvartsen reagerar kemiskt med malmens
innehåll av järn och bildar kopparslagg. Denna slagg renas från zink och bly och granuleras
sedan till smärre korn som kallas järnsand. Järnsand innehåller huvudsakligen järn och
silikater och är en svart glas liknande och glänsande produkt.
Innehållet i järnsand framgår av kolumnen längst till höger i tabell 2d ovan. Av denna
framgår att knappast några kemiska likheter alls finns mellan de undersökta
materialproverna av Black Mass och järnsand. Bland de tydligaste skillnaderna är
innehållet av järn, mangan, zink, molybden, kadmium, kvicksilver och krom. Baserat på
innehållet i järnsand respektive Black Mass samt det fysikaliska utseendet finns knappast
några likheter alls.
Sammantaget görs bedömningen att det är extremt osannolikt att de undersökta Black
Mass-proverna istället skulle utgöras av järnsand i någon form.
Miljöbedömning - Farligt avfall

Samtliga undersökta materialprover från uRecycle uppvisar så höga halter av tungmetaller
att de ska klassificeras som farligt avfa . ~ e
för tungmetallerna zink och nickel
avseende den farliga egenskapen HP
- toxiskt, ,led undantag för material S066 och
S068 där haltkriterierna nås för zink men In e" Ickel.
Tillämpliga avfallskoder är 19 02 04* Avfall som blandats, bestående av minst en sorts
farligt avfall, 19 10 05* Andra fraktioner som innehåller farliga ämnen och som enligt 13
b § ska anses varafarligt avfall och 19 12 11 * Annat avfall (även blandningar av material)
från mekanisk behandling av avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska
anses vara farligt avfall.
Möjlig avfallskod kan också vara 060404* Kvicksilverhaltigt avfall.
Miljöbedömning - Risker

De påvisade halterna i samtliga undersökta materialprover från uRecycle framförallt av
zink, nickel, kadmium, koppar, bly och kvicksilver bedöms innebära påtaglig risk för
·'människors liälsa eJ:Iefi mtlJön om såaant material leder till exponering för människor eller
genom spill, läckage, bildande av lakvatten eller på något annat sätt leder till spridning i
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miljön. Vid bedömningen har fästs vikt vid omfattningen av hanteringen i uRecycles
verksamhet.
Materia/prover från Härminge 1:5

I tabellerna 3a till 3d förtecknas undersökningsresultaten av 17 av de totalt undersökta
materialproverna från Härrninge. Undersökningsresultat för materialproverna SOlO och
S100 har inte inkommit från Eurofins när denna delredovisning färdigställdes men väntas
komma. Dessa båda kommer att redovisas i samband med slutredovisningen av ärendet.
I den gråskuggade andra kolumnen från vänster i tabellerna 3a, 3c och 3d redovisas
medelvärdet från alla 18 undersökta "Black Mass" -prover från uRecycles
verksamhetsområde i Karlskoga Gämförelsevärden). Medelvärdena har inte redovisats i
tabell 3b enbart av utrymmesskäl men gäller givetvis även för de redovisade resultaten
SOll till och med S016.
Tabell3a

Påvisade
ämnen

Tungmetaller m m i BlackMass, Härminge 1:5 samtjämförvärden

Black
Mass
Medel l
mg/kgTS

Black
Mass S006

Black
Mass S007

Black
Mass S008

Black
Mass S009

Black
Mass SOlO

mg/kgTS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

pH

11

10,2

12,4

10,1

10,4

Antimon (Sb)

7,1

< 2,6

< 1,9

< 2,6

<2,6

Arsenik (As)

12,4

3,0

< 2,6

4,0

2,9

Barium (Ba)

1 700

1500

1400

1800

2300

Bly (Pb)

190

130

48

170

52

--Kadmium (Cd)

600

1800

290

1400

470

Kobolt (C o)

940

1400

920

1300

1200

Koppar (Cu)

860

730

1100

850

770

Krom (Cr)

31

15

23

23

11

36

16

30

23

~vicksilver

(Hg)

26

Molybden (Mo)

14

< 21

2,2

<21

< 21

Nickel (Ni)

8000

10000

7600

12000

11000

Vanadin (V)

4,0

<2,6

4,0

< 2,6

< 2,6

Zink (Zn)

230000

230000

250000

260000

270000

Mangan (Mn)

320000

390000

420000

410000

430000

9,5

<11

<11

<11

<11

21000

7400

7100

9100

8100

Silver (Ag)
Järn (Fe)
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Kol (C) (%Ts)
TS

=

6,6

atlone
orensIs
Sakkunnigutlåtande
(Delredovisning 1)
Datum

Vårt diarienummer

2020-03-20

2019022535

Ert datum

Er beteckning

2019-11-01

5000-K1396867 -19

6,0

5,6

torrsubstans; < betyder mindre än; > betyder större än; -

Tabell3b

centrum·

6,0
=

14(51)

5,3

analysresultat saknas.

Tungmetaller m m i BlackMass, Härrninge 1:5 samt järnförvärden

Black
Mass 8011
mg/kg TS

Black
Mass 8012
mg/kg TS

Black
Mass 8013
mg/kg TS

Black
Mass 8014
mg/kg TS

Black
Mass 8015
mg/kg TS

Black
Mass 8016
mg/kgTS

pH

10,1

10,3

10,4

10,3

10,3

10

Antimon (Sb)

< 2,6

< 2,6

<2,6

< 2,6

2,6

2,6

Arsenik (As)

4,0

4,3

5,1

3,9

6,0

7,9

Barium (Ba)

2500

2400

2200

2300

1800

1600

Bly (Pb)

390

78

49

110

210

150

Kadmium (Cd)

390

270

440

450

1300

440

Kobolt (C o)

1300

1100

1100

1000

2300

1100

Koppar (Cu)

520

1600

400

590

750

2000

Krom (Cr)

22

10

99

15

23

38

Kvicksilver
(Hg)

45

32

4,3

21

42

39

<21

< 21

<21

<21

< 21

<21

Nickel (Ni)

11000

9600

10000

7700

13 000

9700

Vanadin (V)

<2,6

< 2,6

<2,6

5,2

<2,6

3,1

Zink (Zn)

260000

250000

240000

260000

220000

270000

Mangan (Mn)

400000

390000

400000

420000

380000

330000

Silver (Ag)

<11

< 11

<11

<11

<11

<11

Järn (Fe)

9800

7300

9500

8300

15000

28000

6,1

5,4

5,9

6,7

6,8

6,5

Påvisade
ämnen

Molybden (Mo)

Kol (C) (%Ts)
TS

=

torrsubstans; < betyder mindre än; > betyder större än; -

=

analysresultat saknas.
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Tungmetaller m m j BlackMass, Härminge 1:5 samt jämförvärden
Black
Mass
Medel 1

Påvisade
ämnen

Black
Mass S017

Black
Mass S018

Black
Mass S098

Black
Mass S099

Black
Mass S100

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kgTS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kgTS

pH

11

10

10,1

10,2

10,2

Antimon (Sb)

7,1

3,3

<2,6

<2,6

<2,6

Arsenik (As)

12,4

9,3

< 2,6

4,8

5,7

Barium (Ba)

1700

2800

1900

2300

2100

Bly (Pb)

190

610

73

130

320

Kadmium (Cd)

600

770

670

800

1000

Kobolt (C o)

940

550

1100

1300

1600

Koppar (Cu)

860

490

640

890

960

Krom (Cr)

31

21

34

17

21

Kvicksilver
(Hg)

40

13

27

40

26
14

<21

< 21

< 21

<21

Nickel (Ni)

8000

4300

10000

12000

15000

Vanadin (V)

4,0

5,0

<2,6

3,6

3,2

Zink (Zn)

230000

250000

240000

290000

260000

Mangan (Mn)

320000

350000

420000

390000

410000

9,5

<11

<11

<11

<11

21000

22000

8000

10 000

12000

6,6

7,1

5,6

5,6

6,7

Molybden (Mo):

I

Silver (Ag)
Järn (Fe)

Kol (C) (%Ts)

TS = torrsubstans; < betyder mindre än; > betyder större än; - = analysresultat saknas.
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Tabell 3d

Datum

2020-03-20

2019022535

Ert datum

Er beteckning

2019-11-01

5000-K139686?-19

Tungmetaller m m i BlackMass, Härminge 1:5 samt jämförvärden

Påvisade
ämnen
~

Black
Mass
Medel!
mg/kg TS

Black

Black

Black

Black

Black

Mass S101

Mass S102

Mass S103

Mass S104

Mass S105

mg/kg TS

mg/kgTS

mg/kgTS

mg/kgTS

; mg/kg TS

pH

11

9,7

10,3

10,1

11,4

11,4

Antimon (Sb)

7,1

< 2,6

3,0

2,7

<2,6

< 2,6

Arsenik (As)

12,4

4,1

7,8

8,0

4,9

6,3

Barium (Ba)

1 700

2100

1600

3000

2200

1800

Bly (Pb)

190

86

440

240

110

240

Kadmium (Cd)

600

300

610

460

700

640

Kobolt (C o)

940

1000

610

230

1200

920

Koppar (Cu)

860

660

450

560

780

760

Krom (Cr)

31

20

53

10

24

13

Kvicksilver
(Hg)

23

17

50

19

0,56

26

Molybden
(Mo)

< 21

< 21

< 21

< 21

< 21

14

Nickel (Ni)

8000

9800

4900

1 700

11000

7100

Vanadin (V)

4,0

3,3

4,7

6,4

4,1

5,4

Zink (Zn)

230000

240000

240000

240000

240000

210 000

Mangan (Mn)

320000

400000

360000

360000

380000

330000

9,5

<11

<11

<11

<11

<11

21000

14000

15000

17000

11000

11000

6,6

5,8

7,1

8,1

5,8

6,0

Silver (Ag)
Järn (Fe)
Kol (C) (%Ts)
TS

=

torrsubstans; < betyder mindre än; > betyder större än; -

analysresultat sa/mas.

Miljöbedömning - överensstämmelser inom materia/proverna Härminge 1:5

Av resultaten i tabellerna 3a-3d framgår att det föreligger en mycket god överensstämmelse
i påvisade halter mellan de allra flesta undersökta ämnena i samtliga materialprover
("Black Mass") från Härminge 1:5. Ämnen med mycket höga halter, i synnerhet mangan
och zink l!p~isar en mycket god överensstämmelse. Även tungmetallerna kadml'illn; ".
barium, kvicksilver och kobolt uppvisar i allt väsentligt påvisade halter i sinsemellan
jämförbara tydligt förhöjda nivåer.
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De skillnader i halter som finns mellan några olika metaller bedöms inte vara större än att
de kan förklaras genom olika innehåll i de undersökta materialproverna av metallfragment
eller klumpar av exempelvis oxider (t ex kvicksilver).
Tungmetaller som genomgående har påvisats i enbart låga halter har också betydelse för
möjligheterna att bedöma överensstämmelsen med de olika materialproverna från
uRecycles verksamhetsområde i Karlskoga. Detta gäller exempelvis tungmetallerna
antimon, arsenik, krom, molybden, vanadin och silver som alla påvisats i mer eller mindre
sinsemellan jämförbara och låga halter.
Också bedömningar av de övriga undersökta ämnena järn och kol kan med fördel användas
för jämförande bedömningar. Ä ven för dessa ämnen återfinns stora likheter inom
materialproverna från Härminge l :5.
Slutligen uppvisar samtliga här förtecknade och undersökta materialprover samma
fysikaliska utseende vid de övergripande karaktäriseringarna vid NFC. De utgörs av svarta,
mer eller mindre finkorniga pulverliknande material med smärre inslag av metallfragment
och har en någorlunda karaktäristisk lukt. Utöver detta uppvisar samtliga här undersökta
materialprover pH-värden som alla är basiska och ligger i intervallet pH 9,7 till pH 12,4.
Detta bedöms innebära att samtliga materialprover från Härminge 1:5 utgörs av ett och
samma slag av material.
Genom jämförelser med innehållet ijärnsand (tabe1l2d) framgår tydligt att
sammansättningen av de undersökta ämnena skiljer sig åt i väsentlig grad. Skillnaderna
bedöms, inbegripet skillnaderna i fysikaliskt utseende, vara så stora att det så gott som helt
kan uteslutas att materialproverna från Härminge 1:5 istället skulle utgöras av järnsand i
någon form.
Sammanfattningsvis utgörs materialproverna av homogena material med sinsemellan i
hög grad överensstämmande sammansättning och utseende. De bedöms utgöras aven och
samma typ av material. Det kan så gott som uteslutas att de utgörs av jämsand.

Miljöbedömning - jämförelser mellan materia/proverna Härminge 1:5 och uRecyc/e
(jämförvärden)

Av tabellerna 1a-l c framgår tydligt att det föreligger en god till mycket god
överensstämmelse i halterna av de undersökta ämnena mellan samtliga materialprover från
Härminge 1:5 jämfört med medelhalterna i materialproverna från uRecycles
verksamhetsområde i Karlskoga. I synnerhet uppvisar halterna, av zink och mangan,mycket
stor överensstämmelse. Även tungmetallerna kadmium, barium, nickel och kobolt uppvisar
i allt väsentligt påvisade halter i sinsemellan jämförbara och tydligt förhöjda nivåer. De
skillnader som förekommer bedöms inte vara större än att de kan förklaras genom
slumpmässiga fördelningar mellan de undersökta proverna av metallfragment eller klumpar
eller liknande.
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Stor betydelse för möjligheterna att bedöma överensstämmelsen hos materialproverna från
Härminge 1:5 med medelhalterna från Black Mass-proverna från uRecycles
verksamhetsområde i Karlskoga har också de tungmetaller som har påvisats i.bara låga
halter. Detta gäller exempelvis tungmetallerna antimon, arsenik, krom, molybden, vanadin
och silver som alla påvisats i mer eller mindre sinsemellan jämförbara och låga halter.
Halterna av de övriga undersökta ämnena järn och kol har också betydelse för jämförande
bedömningar. Även för dessa ämnen återfinns flera likheter mellan materialproverna från
Härminge 1:5 och medelhalterna från uRecycle. Skillnader i halter hos järn bedöms inte
vara större än att de kan förklaras genom slumpmässigt olika innehåll i de undersökta
materialproverna av plåtfragment.
Slutligen uppvisar samtliga här förtecknade och undersökta materialprover samma
fysikaliska utseende vid de övergripande karaktäriseringarna vid NFC. De utgörs av svarta,
mer eller mindre finkorniga pulverliknande material med smärre inslag av metallfragment
och har en någorlunda karaktäristisk lukt. Utöver detta uppvisar samtliga här undersökta
materialprover pH-värden som alla är basiska och som ligger i intervallet pH 9,7 till pH
12,4.
Kommentar

Att halterna just av zink och mangan är dels utomordentligt höga och även överensstämmer
så väl med innehållet från uRecycle har stor betydelse i dessa bedömningar eftersom dessa
båda metaller utgör huvudkomponenter i alkaliska batterier och av den anledningen
förutsätts förekomma Thöga halter om matenäIproverna hellener till stora delar utgörs av
o
Black Mass.
""1---

___

Sammanfattningsvis leder dessa bedömningar till att samtliga undersökta materialprover
från Härminge 1:5 uppvisar sådana likheter med Black Mass-proverna från uRecycle att
det i det närmaste kan uteslutas att de härrör från något annat slag av material eller substans
än Black Mass.

Mi/jöbedömning - Farligt avfall

Samtliga undersökta materialprover från Härminge 1:5 uppvisar så höga halter av
tungmetaller att de ska klassificeras som farligt avfall. Detta gäller för tungmetallerna ziflk:-:>
Q"ch nickel ay~eende den farliga egenskapen HP 14 Ekotoxiskt, med undantag för material
S103 där haltkriterierna nås för zink men inte för nickel.

n
i-L fet Il \

VV\.

Tillämpliga avfallskoder är 19 02 04* Avfall som blandats, bestående av minst en sorts
farligt avfall, 19 1005* Andrafraktioner som innehåller farliga ämnen och som enligt 13
b § ska anses vara farligt avfall och 19 12 11 * Annat avfall (även blandningar av material)
från mekanisk behandling av avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska
anses vara farligt avfall.
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Möjlig avfallskod kan också vara 060404* Kvicksilverhaltigt avfall.
Miljöbedömning - Miljötillstånd avseende proverna S098, S099 samt S101- S105
Härminge

Halterna av zink, kadmium, kvicksilver, nickel och kobolt överskrider gränsen för
tillståndet Mycket allvarligt för samtliga proverna S098, S099 samt S101 - S105, med
undantag för S105, där halten av kvicksilver ligger inom intervallet för Måttligt allvarligt.
Miljöbedömning - Risker

De påvisade halterna i samtliga undersökta materialprover från Härminge 1:5 framförallt
av zink, nickel, kadmium, koppar, bly och kvicksilver bedöms innebära påtaglig risk för
människors hälsa eller i miljön om sådant material leder till exponering för människor eller
genom spill, läckage, bildande av lakvatten eller på något annat sätt leder till spridning i
miljön. Vid bedömningen har fåsts vikt vid omfattningen av hanteringen på fastigheten
Härminge 1: 5.
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Jordprover från Härminge 1:5
Tungmetaller m m i Jordprov

Tabell3e
Jordprov

Jordprov

Jordprov

Jordprov

Jordprov

Jordprov

8033

8034

8035

8036

8037

8038

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kgTS

mg/kg TS

mg/kgTS

6,8

7,6

8,7

7,6

5,1

6,5

Antimon (Sb)

< 2,6

<2,6

<2,6

< 2,6

<2,7

<2,7

Arsenik (As)

3,3

5,0

3,9

4,7

8,2

4,9

Barium (Ba)

430

500

510

570

450

500

Bly (Pb)

37

67

27

31

25

30

Kadmium (Cd)

1,4

1,3

9,4

1,6

0,63

1,5

Kobolt (C o)

5,8

11

28

12

9,3

14

Koppar (Cu)

15

45

32

23

35

28

Krom (Cr)

20

36

28

29

31

34

Kvicksilver
(Hg)

0,091

0,22

0,33

0,082

0,061

0,073

Molybden (Mo)

< 21

<21

<21

<21

<22

< 21

Nickel (Ni)

23

33

160

56

21

40

Vanadin (V)

31

58

40

47

49

52

Zink (Zn)

570

690

5000

870

210

720

Mangan (Mn)

1200

1200

7500

1500

720

1500

Silver (Ag)

<11

<11

<11

<11

<11

<11

15000

24000

23000

19000

26000

23000

2,2

1,9

1,8

4,5

8,4

6,6

Påvisade
ämnen
pH

Järn (Fe)
Kol (C) (%Ts)
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Tungmetaller m m j jordprov

Jordprov
S039

Jordprov
S040

Jordprov
S041

Jordprov
S043

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

5,4

6,2

7,3

10,2

Antimon (Sb)

< 3,2

< 2,6

< 2,6

< 2,6

Arsenik (As)

7,0

5,5

7,6

6,2

Barium (Ba)

380

570

510

530

Bly (Pb)

35

37

43

38

Kadmium (Cd)

1,0

3,1

8,7

1,0

Kobolt (C o)

10

17

34

11

Koppar (Cu)

57

33

43

22

Krom (Cr)

31

43

26

42

Kvicksilver
(Hg)

0,10

0,12

0,32

0,l3

Molybden (Mo)

<26

<21

< 21

<21

Nickel (Ni)

33

66

210

31

Vanadin (V)

54

64

37

53

Zink (Zn)

410

1500

5500

22000

Mangan (Mn)

860

1900

8500

1200

Silver (Ag)

<l3

<11

<11

<11

27000

25000

14000

23000

16,7

4,6

5,7

1,8

Påvisade
ämnen
pH

Järn (Fe)
Kol (C) (%Ts)

Miljöbedömning - Miljö tillstånd jordprovern a 8033 - 8041 och 8043, Härminge

Halten av zink överskrider gränsen för tillståndet Mycket allvarligt för jordproverna S035,
S041 och S043 samt ligger inom intervallet för tillståndet Allvarligt för jordproverna S036
och S040.
Halten av kadmium överskrider gränsen för tillståndet Mycket allvarligt för jordprov S035.
Halterna av nickel ligger inom intervallet för Allvarligt för jordprov S041.
Miljöbedömning - Risker

De påvisade halterna framförallt av zink, kadmium och nickel bedöms innebära risk för
människors hälsa eller i miljön om sådant material leder till exponering för människor eller
Polismyndigheten
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genom spill, läckage, bildande av lakvatten eller på något annat sätt leder till spridning i
miljön.

Materia/prover från Hjortsberga 2:2
Tungmetaller m m i BlackMass, Hjortsberga

Tabell4a
Black
Mass S019
mg/kg TS

Black
Mass S020
mg/kgTS

Black
Mass S021
mg/kgTS

Black
Mass S022
mg/kg TS

Black
Mass S023
mg/kg TS

Black
Mass S024
mg/kgTS

pH

10,3

10,2

10,3

10,2

10,3

10,3

Antimon (Sb)

2,7

< 2,6

< 2,6

< 2,6

<2,6

2,9

Arsenik (As)

9,1

5,6

5,8

5,0

6,4

6,7

Barium (Ba)

1600

2400

1 800

1500

1600

2500

Bly (Pb)

130

170

110

200

170

330

Kadmium (Cd)

590

660

490

920

640

730

Kobolt (C o)

770

1200

730

770

810

930

Koppar (Cu)

440

770

610

550

1400

450

Krom (Cr)

20

18

13

15

26

17

Kvicksilver
(Hg)

26

22

32

55

16

40

Molybden (Mo)

<21

< 21

<21

< 21

< 21

< 21

Nickel (Ni)

7400

11000

7100

8300

8100

8500

Vanadin (V)

5,1

3,3

3,1

4,6

3,8

3,2

Zink (Zn)

220000

210000

230000

240000

240000

250000

Mangan (Mn)

350000

390000

340000

340000

240000

370000

<11

<11

<11

<11

<11

<11

15000

14000

14000

16000

17000

16000

5,7

6,3

6,2

6,4

6,0

6,3

Påvisade
ämnen

Silver (Ag)
Järn (Fe)
Kol (C) (%Ts)
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Tungmetaller m m i BlackMass

Tabell4b
Black
Mass S025
mg/kgTS

Black
Mass S026
mg/kgTS

Black
Mass S027
mg/kgTS

Black
Mass S028
mg/kgTS

Black
Mass S029
mg/kgTS

Black
Mass S030
mg/kgTS

pH

12,5

10

10,3

10,5

10,2

10,1

Antimon (Sb)

< 1,9

< 2,6

<2,6

5,5

<2,6

<2,6

Arsenik (As)

6,8

6,8

7,4

12

7,2

< 2,6

Barium (Ba)

1600

2000

1600

2000

2000

930

Bly (Pb)

110

1600

220

650

190

62

Kadmium (Cd)

430

430

650

390

470

230

Kobolt (Co)

960

920

650

890

990

270

Koppar (Cu)

470

2200

400

960

1300

190

Krom (Cr)

20

37

22

27

16

21

Kvicksilver
(Hg)

29

32

13

19

40

8,8

Molybden (Mo)

3,3

< 21

< 21

< 21

<21

< 21

Nickel (Ni)

8000

9700

6500

7000

8700

2500

Vanadin (V)

5,3

4,5

6,2

<2,6

3,6

22

Zink (Zn)

210000

250000

230000

240000

250000

74000

Mangan (Mn)

340000

390000

310000

340000

380000

110000

Silver (Ag)

<11

<11

<11

<11

<11

<11

Järn (Fe)

8100

24000

19000

7400

18000

19000

5,7

6,0

5,8

6,2

5,8

2,4

Påvisade
ämnen

Kol (C) (%Ts)

Miljöbedömning - överensstämmelser inom materia/proverna Hjorlsberga 2:2

Av resultaten i tabellerna 4a-4b framgår att det föreligger en mycket god överensstämmelse
i påvisade halter mellan de allra flesta undersökta ämnena i samtliga materialprover
("Black Mass") från Hjortsberga 2:2. Ämnen med mycket höga halter, i synnerhet av
mangan och zink uppvisar en mycket stor överensstämmelse. Även tungmetallerna
kadmium, barium, kvicksilver, nickel och kobolt uppvisar i allt väsentligt påvisade halter i
sinsemellan jämförbara och tydligt förhöjda nivåer.
De skillnader i halter som finns mellan några olika metaller bedöms inte vara större än att
de kan förklaras genom olika innehåll i de undersökta materialproverna av metallfragment
eller klumpar av exempelvis oxider (t ex kvicksilver).
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Tungmetaller som genomgående har påvisats i enbart låga halter har också betydelse för
möjligheterna att bedöma överensstämmelsen med de olika materialproverna från
uRecyc1es verksamhetsområde i Karlskoga. Detta gäller exempelvis tungmetallerna
antimon, arsenik, krom, molybden, vanadin och silver som alla påvisats i mer eller mindre
sinsemellan jämförbara och låga halter.
Också bedömningar av de övriga undersökta ämnena järn och kol kan med fördel användas
för jämförande bedömningar. Även för dessa ämnen återfinns stora likheter inom
materialproverna från Hjortsberga 2:2.
Slutligen uppvisar samtliga här förtecknade och undersökta materialprover samma
fysikaliska utseende vid de övergripande karaktäriseringarna vid NFC. De utgörs av svarta,
mer eller mindre finkorniga pulverliknande material med smärre inslag av metallfragment
och har en någorlunda karaktäristisk lukt. Utöver detta uppvisar samtliga här undersökta
materialprover pH-värden som alla är basiska och ligger i intervallet pH 10 till pH 12,5.
Detta bedöms innebära att samtliga materialprover från Hjortsberga 2:2 utgörs av ett och
samma slag av material.
Genom jämförelser med innehållet ijärnsand (tabell2d) framgår tydligt att
sammansättningen av de undersökta ämnena skiljer sig åt i väsentlig grad. Skillnaderna
bedöms, inbegripet skillnaderna i fysikaliskt utseende, vara så stora att det så gott som helt
kan uteslutas att materialproverna från Hjortsberga 2:2 istället skulle utgöras av järnsand i
någon form.

Sammanfattningsvis utgörs materialproverna av homogena material med sinsemellan i
hög grad överensstämmande sammansättning och utseende. De bedöms utgöras aven och
samma typ av material. Det kan så gott som uteslutas att de utgörs av järnsand.

Miljöbedömning - jämförelser mellan materia/proverna Hjortsberga 2:2 och uRecyc/e
(jämförvärden)

Av tabellerna 4a-4b framgår tydligt att det föreligger en god till mycket god
överensstämmelse i halterna av de undersökta ämnena mellan samtliga materialprover från
Hjortsberga 2:2 jämfört med medelhalterna i materialproverna från uRecyc1es
verksamhetsområde i Karlskoga. Medelhalterna av undersökta tungmetaller med flera
ämnen i Black Mass-proverna från uRecyc1e i Karlskoga framgår av tabell 2d ovan
(gråskuggad kolumn). I synnerhet uppvisar halterna av zink och mangan mycket stor
överensstämmelse. Även tungmetallerna kadmium, barium, nickel och kobolt uppvisar i
allt väsentligt påvisade halter i sinsemellan jämförbara och tydligt förhöjda nivåer. De
skillnader som förekommer bedöms inte vara större än att de kan förklaras genom
slumpmässiga fördelningar mellan de undersökta proverna av metallfragment eller klumpar
eller liknande.
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Stor betydelse för möjligheterna att bedöma överensstämmelsen hos materialproverna från
Hjortsberga 2:2 med medelhalterna från Black Mass-proverna från uRecycles
verksamhetsområde i Karlskoga har också de tungmetaller som har påvisats i bara låga
halter. Detta gäller exempelvis tungmetallerna antimon, arsenik, krom, molybden, vanadin
och silver som alla påvisats i mer eller mindre sinsemellan jämförbara och låga halter.
Halterna av de övriga undersökta ämnena järn och kol har också betydelse för jämförande
bedömningar. Ä ven för dessa ämnen återfinns flera likheter mellan materialproverna från
Hjortsberga 2:2 och medelhalterna från uRecycle. Skillnader i halter hos järn bedöms inte
vara större än att de kan förklaras genom slumpmässigt olika innehåll i de undersökta
materialproverna av plåtfragment.
Slutligen uppvisar samtliga här förtecknade och undersökta materialprover samma
fysikaliska utseende vid de övergripande karaktäriseringarna vid NFC. De utgörs av svarta,
mer eller mindre finkorniga pulverliknande material med smärre inslag av metallfragment
och har en någorlunda karaktäristisk lukt. Utöver detta uppvisar samtliga här undersökta
materialprover pH-värden som alla är basiska och som ligger i intervallet pH 10 till pH
12,5.
Kommentar

Att halterna just av zink och mangan är dels utomordentligt höga och även överensstämmer
så väl med innehållet från uRecycle har stor betydelse i dessa bedömningar eftersom dessa
båda metaller utgör huvudkomponenter i alkaliska batterier och av den anledningen
förutsätts förekomma i höga halter om materialproverna helt eller till stora delar utgörs av
Black Mass.
Sammanfattningsvis leder dessa bedömningar till att samtliga undersökta materialprover
från Hjortsberga 2:2 uppvisar sådana likheter med Black Mass-proverna från uRecycle att
det i det närmaste kan uteslutas att de härrör från något annat slag av material eller substans
än Black Mass.
Miljöbedömning - Farligt avfall

Samtliga undersökta materialprover från Hjortsberga 2:2 uppvisar så höga halter av
tungmetaller att de ska klassificeras som farligt avfall. Detta gäller för tungmetallerna zink
oc~e den farliga egenskapen HP 14 Ekotoxiskt.
...
Tillämpliga avfallskoder är 19 02 04* Avfall som blandats, bestående av minst en sorts
farligt avfall, 19 1005* Andrafraktioner som innehåller farliga ämnen och som enligt 13
b § ska anses varafarligt avfall och 19 12 11 * Annat avfall (även blandningar av material)
från mekanisk behandling av avfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska
anses varafarligt avfall.
Möjlig avfallskod kan också vara 060404* Kvicksilverhaltigt avfall.
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Miljöbedömning tillstånd prover Hjortsberga

Halterna av zink, kadmium, kvicksilver, nickel och kobolt överskrider gränsen för
tillståndet Mycket allvarligt för samtliga materialprover från fastigheten Hjortsberga 2:2.
Miljöbedömning - Risker

De påvisade halterna i samtliga undersökta materialprover från Hjortsberga 2:2 framförallt
av zink, nickel, kadmium, koppar, bly och kvicksilver bedöms innebära påtaglig risk för
människors hälsa eller i miljön om sådant material leder till exponering för människor eller
genom spill, läckage, bildande av lakvatten eller på något annat sätt leder till spridning i
miljön. Vid bedömningen har vikt fåsts vid omfattningen av hanteringen på fastigheten
Hjortsberga 2:2.
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Handläggning
Undersökning

Handläggare

Materia/bestämning

forensiska specialisten Nils Hyden (ansvarig handläggare)
forensikeraspiranten Helga Nyberg

Miljobedomning

forensiska specialisten Nils Hyden (ansvarig handläggare)

Frågor riktas i första hand till forensiska specialisten Nils Hyden (ärendeansvarig),
direkttelefon 010-5628242. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige
handläggaren för berörd undersökningstyp.

Nils Hyden
F orensisk specialist
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Bilaga 1
Klassificeringar med översiktliga toxikologiska och ekotoxikologiska data

Tungmetaller

I mycket låga halter utgör flera tungmetaller viktiga spårämnen för växter och djur. I högre
halter uppstår istället olika toxiska effekter som kan vara akuta eller leda till kroniska
effekter. De undersökta metallerna kategoriseras i miljösammanhang som tungmetaller.
Tungmetaller är grundämnen, vilket betyder att de inte kan brytas ner i miljön utan blir
kvar oförändrade som metalljoner eller metallföreningar. I askor återfinns i praktiken alla
undersökta tungmetaller som metalloxider eller metalls alter. Metalloxider och metalls alter
är inte flyktiga. De avgår därför inte till luften på annat sätt än att de i partikelform, i små
mängder, kan virvla upp med varma luftströmmar från elden. Askor är däremot lätt lakbara
vilket betyder att metallföreningarna lätt kan lakas ut med nederbörden och sedan spridas
ytterligare i miljön. Askor kan också spridas till omgivningen genom t.ex. damning.
Några tungmetaller (främst arsenik, bly, kadmium och kvicksilver) har inga kända
funktioner som spårämnen, utan är enbart toxiska eller ger andra negativa effekter. Särskilt
vattenlevande organismer har visat sig vara känsliga för flera tungmetaller, för vissa t.o.m.
i mycket låga halter. Stora skillnader i känslighet finns mellan olika organismer och
tungmetaller.

Bly

Blyföreningar, utom vissa som är direkt angivna, är klassificerade i bilaga VI till CLPförordningen. Föreningarna är klassificerade som skadliga vid förtäring och inandning. De
kan dessutom orsaka organskador vid lång eller upprepad exponering, samt skada
fertiliteten och foster. Blyföreningar är dessutom klassificerade som mycket giftiga för
vattenlevande organismer med långtidseffekter, vilket inkluderar både akuta och kroniska
effekter. Se även nedanstående tabell.
Blyföreningar
Hälsofara

Faroklass
Reproduktionstoxicitet (kategori lA)

Miljöfara

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering
(kategori 2)
Akut toxicitet (kategori 4)
Akut toxicitet (kategori 4)
Farligtfär vattenmiijän - farafär omedelbara
(akuta) effekter på vattenmiijän
(kategori akut 1)
Farligtfär vattenmiijön - farafär fördräjda
(kroniska) effekter på vattenmiijön
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Faroangivelse
H360Df Kan skada det ofödda barnet.
Misstänks kunna skadafertiliteten.
H373 Kan orsaka organskador genom
lång eller upprepad exponering
H302 Skadligt vidfärtäring
H332 Slwdligt vid inandning
H400 Mycket giftigt för vattenlevande
organismer
H410 Mycket giftigtfär vattenlevande
organismer med långtidseffekter
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(kategori kronisk l)
Faroldass
Reproduktionstoxidtet (kategori lA)

Faroangivelse
H360FD Kan skadafertiliteten eller det
ofödda barnet
H362 Kan skada spädbarn som ammas

Reproduktionstoxicitet (tilläggskategori för
effekter på eller via amning)
l
Bly l pulverform (parttkeldlameter < l mm) och bly l maSSIV form (partIkeldIameter ~ l mm).
Källa: bilaga VI till CLP-förordningen (EG 127212008), uppdaterad till och med tionde telmiska
anpassningen (EU 20171776 med ikraftträdande 25 maj 2017).

Risker för människor

Akut blyförgiftning ger diffusa symptom som trötthet, förstoppning och dålig aptit. Bly
skadar de röda blodkropparna vilket kan leda till blodbrist. Relativt låg exponering för bly
under längre tid kan även ge andra effekter som nedsatt hörsel, njurpåverkan och låg
skelettillväxt hos barn. Vid allvarligare förgiftning kan nervfunktionen i armar och ben
'
förloras, vilket kan leda till partiell förlamning.
Bly i mycket låga halter under lång tid kan ge skador på nervsystemet. Små barn och foster
är särskilt känsliga för bly, som kan passera från moder till foster under graviditeten.
Symptom som fördröjd utveckling, nedsatt intellektuell kapacitet (lägre IQ) och
beteendestörningar har kunnat påvisas hos barn. Det är inte klarlagt vid vilken lägsta
blyhalt som dessa effekter börjar uppträda. Marginalen är relativt liten mellan de blodhalter
av bly som uppmätts hos gravida kvinnor och barn i förskoleåldern idag och de nivåer där
hälsoeffekter kan börja uppträda. Bly påverkar mäns fertilitet negativt, några effekter av
bly hos män är minskat totalantal spermier och ökad mängd avvikande eller skadade
spermier.
Dricksvattnen klassificeras enligt Livsmedelsverket som otjänligt om halten bly överstiger
gränsvärdet 10 I!g/l (SLVFS 2001:30).
Risker i miljön

Bly och blyföreningar är mycket giftiga för vattenlevande organismer. För de mest
känsliga sötvattenievande, ryggradslösa djuren som har testats, är bly akut giftigt vid 0,1
mg/l. Den akuta giftigheten hos bly i vattenmiljöer påverkas dock av pH, vattnets hårdhet
och saltinnehåll. Lösliga blyföreningar har observerats orsaka akut dödlighet i hinnkräfta
(Daphnia) i halter ner till 0,45 mg/l och hos laxfiskar ner till 1,2 mg/l. Tillväxthämning hos
sötvattensalger har observerats i halter ner till 0,7 mg/l. Långtidseffekter (21 dagar) har hos
hinnkräftor (Daphnia) observerats i halter ner till 0,03 mg/l och i sötvattens fiskar ner till
2,3 mg/l.
Bly kan anrikas i djur och i näringskedjan och har inga kända funktioner som spårämne i
någon organism.
Källförteckning

Institutet för miljömedicin (2017), Bly. Tillgänglig på http://ki.se/imm/bly [2019-01-29].
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International Programme on Chemical Safety (1989), Lead - environmental aspects.
Environmental Health Criteria No. 85, Geneve: WHO.
International Programme on Chemical Safety (1995), Inorganic Lead. Environmental
Health Criteria No. 165, Geneve: WHO.
Livsmedelsverket (2019), Bly. Tillgänglig på www.slv.se [2019-01-29].
WHO (2010), Exposure to lead: a major public health concern, Geneve, WHO. Tillgänglig
på: http://www .who .intlipcs/features/lead.. pdf?ua= 1, [2019-01-29].

Kadmium
Kadmium förekommer oftast som oorganisk oxid, hydroxid, karbonater eller metalls alter i
naturen. Kadmium har ett relativt högt ångtryck vid upphettning vilket gör att påtagligare
mängder kan avgå till luften, exempelvis i samband med okontrollerad eldning. Kadmium,
kadmiumoxid och flera kadmiums alter är klassificerade i bilaga VI till CLP-förordningen.
Kadmium och kadmiumoxid klassificeras som cancerogena, och misstänks kunna orsaka
genetiska effekter samt kunna skada fertiliteten och det ofödda barnet. Kadmiumoxid
klassificeras även som dödligt vid inandning och att orsaka organskador vid lång eller
upprepad exponering. Kadmiumoxid är mycket giftigt for vattenlevande organismer med
långtidseffekter, se även nedanstående tabell.
Kadmium,
kadmiumoxid
Hälsofara

Miljöfara

Kadmiumkarbonat
och kadmiumnitrat
Hälsofara

Faroklass

Faroangivelse

Cancerogenitet (kategori lB)
Specifik organtoxicitet - upprepad
exponering (kategori l)
Akut toxicitet(kategori 2)
Mutagenitet i könsceller
(kategori 2)
Reproduktionstoxicitet
(kategori 2)
Farligtför vattenmiljön -faraför
omedelbara (akuta) effekter på
vattenmiljön (kategori akut l)
Farligtför vattenmiljön - faraför
fördröjda (kroniska) effekter på
vattenmiljön (kategori kronisk 1)
Faroklass

H350 Kan orsalra cancer
H372 Drsalrar organskador genom lång eller
upprepad exponering
H330 Dödligt vid inandning
H341 Misstänks kunna orsaka genetiska
defekter
H361fd Misstänks kunna slradafertiliteten och
det ofödda barnet
H400 Mycket giftigt för vattenlevande
organismer

Cancerogenitet (kategori lE)
Akut toxicitet (kategori 4)
Akut toxicitet (kategori 4)
Akut toxicitet (kategori 4)

H350 Kan orsaka cancer
H332 Slradligt vid inandning
H312 Skadligt vid hudkontakt
H302 Slradligt vidförtäring

H410 Mycket giftigt för vattenlevande
organismer med långtidseffekter
Faroangivelse
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Mutagenitet i könsceller
(kategori l)
Specifik organtoxicitet - upprepad
exponering (kategori l)
Akut toxicitet*(kategori 2)
Farligtför vattenmiljön -faraför
omedelbara (akuta) effekter på
vattenmiljön (kategori akut l)
Farligtför vattenmiljön - faraför
fördröjda (kroniska) effekter på
vattenmiljön (kategori lcronisk l)

H340 Kan orsaka genetiska defekter
H372 Orsakar organskador genom lång eller
upprepad exponering
H330 Dödligt vid inandning
H400 Mycket giftigtför vattenlevande
organismer
H410 Mycket giftigtför vattenlevande
organismer med långtidseffekter

*GälIer endast kadmlUmkarbonat

Källa: bilaga VI till CLP-förordningen (EG 127212008), uppdaterad till och med tionde tekniska
anpassningen
(EV 20171776 med ikraftträdande 25 maj 2017).

Risker för människor

Intag via födan av kadmium orsakar att ämnet stannar kvar i kroppen under lång tid, och
ansamlas framför allt i njurarna. Detta kan leda till nedsatt njurfunktion, och skador på
njurarna är vanligtvis kroniska. Kadmium kan orsaka benskörhet vid mycket låga nivåer
hos både människa och djur. Exponering under längre tid via luftvägarna har visat sig
kunna orsaka KOL och lungcancer. Det finns även indikationer på att kadmium kan öka
risken för hormonberoende tumörer som bröst- och livmodercancer. Ny forskning tyder
även på att kadmium kan påverka risken för hjärt-kärlsjukdom, och att det kan påverka
tillväxt och den intellektuella utvecklingen hos foster och små barn.
Dricksvattnen klassificeras enligt Livsmedelsverket som otjänligt om halten kadmium
överstiger gränsvärdet 5 Ilg/l.
Risker för miljön

Kadmium tas upp av både marklevande och vattenlevande djur. Det är en av de giftigaste
metallerna för sötvattenlevande djur, som kan påverkas av mycket lägre halter än marina
djur. En del mikroorganismer och ryggradslösadjur har stor benägenhet att ta upp
kadmium. Detta innebär att halten kadmium kan vara upp till flera tusen gånger högre i
mikroorganismen eller i det ryggradslösa djuret än i omgivningen. Giftigheten ökar i
närvaro av zink eller lägre pH, och minskar i närvaro av högre halter av kalcium och
organiskt material. Under vegetationsperioden ökar giftigheten för alger och djurplankton i
näringsrika sötvatten.
Kadmium har observerats orsaka akut dödlighet i hinnkräfta (Daphnia) i halter ner till 0,03
mg/l och hos unga laxfiskar ner till 0,006 mg/l. Tillväxthämning hos sötvattensalger har
observerats i halter ner till 3,7 mg/l. Långtidseffekter (21 dagar) har hos hinnkräftor
(Daphnia) observerats i halter ner till 0,014 mg/l.
Marklevande organismer är som regel betydligt mindre känsliga och påverkas i olika
utsträckning av kadmium beroende på art.
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Flera olika växter tar lätt upp kadmium genom rötterna, och ofta lagras det mesta där. Dock
kan kadmium anrikas i jämförelsevis höga halter i de delarna ovan jord, exempelvis
vetekärnor. I marker med lågt pH ökar upptaget av kadmium i växter, och upptaget är
vanligtvis proportionellt mot halten kadmium i marken. Vissa ätliga svampar, t.ex.
champinjoner, har visat sig kunna ackumulera höga halter av kadmium även på platser som
inte innehåller höga halter. Kadmium har ingen känd spårämneseffekt hos växter eller djur.
Källförteckning:

International Programme on Chemical Safety (1992), Cadmium - Environmental aspects,
Environmental Health Criteria No. 135, Geneve: WHO.
International Programme on Chemical Safety (1992), Cadmium, Environmental Health
Criteria No. 134, Geneve: WHO.
Livsmedelsverket (2019), Kadmium. Tillgänglig på www.slv.se [2019-01-29].
Institutet för miljömedicin (2017), Kadmium. Tillgänglig på https://ki.se/imrn/kadmium-O,
[2019-01-29].
WHO, 2010. Exposure to cadmium: a major public health concern, Geneve, WHO.
Tillgänglig på: http://www .who. intlipcs/features/cadmium.pdf?ua= l, [2019-01-29].

Koppar
Vissa kopparföreningar, koppar(l)klorid, koppar(II)sulfat och koppar(I)oxid är skadliga vid
förtäring, och mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Koppartiocyanat förekommer i båtbottenfårger. Se även tabellen nedan.
Koppar(I)kIorid
Hälsofara
Miljöfara

Koppar(l)oxid
Hälsofara

Miljöfara

Koppar(II)oxid

FarokIass
Akut toxicitet (kategori 4)
Farligtför vattenmiljön - faraför
omedelbara (akuta) effekter på
vattenmiljön (kategori akut l)
Farligtför vattenmiljön- faraför
fördröjda (kroniska) effekter på
vattenmiljön (kategori kronisk 1)
FarokIass
Akut toxicitet (kategori 4)
Akut toxicitet (kategori 4)
Allvarlig ögons/cada/ögonirritation
(kategori 1)
Farligtför vattenmiljön - faraför
omedelbara (akuta) effekter på
vattenmilj ön (kategori akut 1)
Farligtför vattenmiljön- faraför
fördröjda (kroniska) effekter på
vattenmiljön (kategori kronisk l)
FarokIass
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Faroangivelse
H302 S/cadligt vidförtäring
H400 Mycket giftigtfär vattenlevande
organismer
H410 Mycket giftigt för vattenlevande
organismer med långtidseffekter
Faroangivelse
H302 S/cadligt vidförtäring
H332 S/cadligt vid inandning
H318 Orsakar allvarliga ögonskador
H400 Mycket giftigt för vattenlevande
organismer
H410 Mycket giftigt för vattenlevande
organismer med långtidseffekter
Faroangivelse
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Allvarlig ögonskada/ögonirritation
(kategori 1)
Farligt/ör vattenmiljön - fara/ör
omedelbara (akuta) effekter på
vattenmiljön (kategori akut 1)
Farligt/ör vattenmiljön- fara/ör
fördröjda (kroniska) effekter på
vatten miljön (kategori kronisk 1)

H318 Orsakar allvarliga ögonskador

Faroklass

Faroangivelse
H302 Slradligt vid/örtäring
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation

Akut toxicitet (kategori 4)
Allvarlig ögonslrada/ögonirritation
(kategori 2)
Frätande eller irriterande verkan på
hud (kategori 2)
Farligt/ör vattenmiljön - fara/ör
omedelbara (akuta) effekter på
vattenmiljön (kategori akut l)
Farligt/ör vattenmiljön- /arafor
fördröjda (kroniska) effekter på
vattenmiljön (kategori kronisk 1)

Faroldass

H400 Mycket giftigt/ör vattenlevande
organismer
H410 Mycket giftigt/ör vattenlevande
organismer med långtidseffekter

H315 Irriterar huden
H400 Mycket giftigt/ör vattenlevande
organismer
H410 Mycket giftigt/ör vattenlevande
organismer med långtidseffekter
Faroan~ivelse

Farligt/ör vattenmiljön - fara/ör
H400 Mycket giftigt/ör vattenlevande
organismer
omedelbara (akuta) effekter på
vattenmiliön (kategori akut 1)
Farligt/ör vattenmiljön- fara/ör
H410 Mycket giftigt/ör vattenlevande
fördröjda (kronisIra) effekter på
organismer med långtidseffekter
vattenmiljön (kategori kronisk 1)
Källa: bilaga VI till CLP-/örordningen (EG 1272/2008), uppdaterad till och med tionde tekniska
anpassningen (EU 2017/776 med ikraftträdande 25 maj 2017).

Risker för människor

Koppar är nödvändigt som spårämne for att kroppen ska fungera normalt och är viktig
bland annat för ämnesomsättningen och omsättningen av järn i kroppen. Ett alltför högt
intag av koppar kan påverka mag-tarmkanalen akut, och ge upphov till kräkningar och
diarre. Spädbarn (0-6 mån) är extra känsliga för höga halter av koppar, vilket de kan få i
sig genom bröstmjölksersättning.
Dricksvatten klassificeras enligt Livsmedelsverket som otjänligt om halten koppar
överstiger gränsvärdet 2 mg/l, och tjänligt med anmärkning om halten koppar överstiger
0,2 mg/l (SLVFS 2001:30).
Risker i miljön

Lösliga kopparjoner, som regel koppar(II)joner, är mycket giftiga för vattenlevande
organismer. Giftigheten hos koppar är beroende av flera omgivningsfaktorer som vattnets
hårdhet och pH. I mycket låga halter utgör koppar ett viktigt spårämne för kärlväxter men i
högre halter kan ämnet vara mycket giftigt.
Kopparklorid och kopparsulfat har observerats orsaka akut dödlighet i hinnkräfta
(Daphnia) i halter ner till 0,005 respektive 0,007 mg/l och kopparsulfat hos yngel av
Polismyndigheten
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laxfiskar ner till 0,014 mg/l. Tillväxthämning hos sötvattensalger har observerats i halter
ner till 0,05 mg/l. Långtidseffekter (21 dagar) har hos hinnkräftor (Daphnia) observerats i
halter ner till 0,001 mg/l och i regnbågslax (78 dagar) ner till 0,027 mg/l. Gifteffekter finns
också dokumenterade hos daggmaskar.
Källförteckning

Livsmedelsverket (2015), Koppar. Tillgänglig på www.slv.se [2019-01-29].
International Programme on Chemical Safety (1998), Copper. Environmental Health
Criteria No. 200, Geneve: WHO.

Kvicksilver
BakgrundshaIter av naturligt förekommande kvicksilver i miljön är generellt sett mycket
låga och ligger i svenska jordar normalt sett under 0,1 mg/kg torr jord.
Metalliskt kvicksilver, liksom även andra oorganiska kvicksilverföreningar, kan genom
naturliga processer i miljön omvandlas till organiska kvicksilverföreningar, i första hand
metylkvicksilver. Metylkvicksilver och liknande organiska föreningar tas lätt upp av
organismer i miljön och kan anrikas i hög grad i deras fettvävnader. På så sätt kan
organiska kvicksilverföreningar transporteras långa sträckor i miljön och också uppehålla
sig i ekosystemen under lång tider.

Metalliskt kvicksilver har en jämförelsevis låg kokpunkt och förgasas därför lätt, även vid
rumstemperatur. Kvicksilverånga kan uppehålla sig mellan 0,4 till 3 år i atmosfåren och
därför sprida sig över stora ytor. Organiskt och oorganiskt bundet kvicksilver förflyttas
kortare sträckor i mark och vatten.
Organiskt och oorganiskt bundet kvicksilver klassificeras som dödligt vid förtäring,
hudkontakt och inandning. Organiskt och oorganiskt bundet kvicksilver kan även orsaka
organskador genom lång och upprepad exponering, och är, liksom metalliskt kvicksilver,
mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Metalliskt kvicksilver
klassificeras även som dödlig vid inandning, kan skada fertiliteten, och orsakar
organskador vid lång eller upprepad exponering. Se även nedanstående tabell.
Organiskt och oorganiskt
bundet kvicksilver

Faroklass

Faroangivelse

Hälsofara

Akut toxicitet (kategori 2)
Akut toxicitet (kategori l)
Akut toxicitet (kategori 2)
Specifik organtoxicitet vid
upprepad exponering
(kategori 2)
Farligtför vattenmiljön - faraför
omedelbara (akuta) effekter på
vattenmiljön (kategori l)
Mycket giftigt för vattenmiljön -

H300 Dödlig vidförtäring
H310 Dödlig vid hudkontakt
H330 Dödlig vid inandning
H373 Kan orsaka organskador genom
lång eller upprepad exponering

Miljöfara

Polismyndigheten
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faraför fördröjda (kroniska)
effekter på vattenmiljön
(kategori 1)

organismer med långtidseffekter

Faroldass

Faroan~ivelse

Hälsofara

Akut toxicitet (kategori 2)
H330 Dödlig vid inandning
Reproduktionstoxicitet
H360 Kan skadafertiliteten eller det
(kategori 1B)
ofödda barnet
Specifik organtoxicitet
H372 Orsakar organskador genom lång
(kategori 1)
eller upprepad exponering
Miljöfara
Farligtför vattenmiljön - faraför
H400 Mycket giftigt för vattenlevande
omedelbara (akuta) effekter på
organismer
vattenmiljön (kategori 1)
Mycket giftigtför vattenmiljön H410 Mycket giftigför vattenlevande
organismer med långtidseffekter
faraför fördröjda (kroniska)
effekter på vattenmiljön
(kategori 1)
Källa: b/laga VI till CLP-förordningen (EG 1272/2008), uppdaterad till och med tionde tekniska
anpassningen (EV 2017/776 medikrqftträdande 25 maj 2017).

Risker för människor

Människor är främst exponerade för kvicksilver genom kosten, och då framför allt från
fisk. Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer ska kvinnor i barnafödande ålder äta
vissa fiskar från svenska insjöar och Östersjön högst 2-3 gånger per år för att inte riskera
att få i sig för höga halter av metylkvicksilver. Det gäller abborre, gädda, gös och lake.
Råden gäller även stora rovfiskar från öppna hav som exempelvis tonfisk (färsk), stor
hälleflundra och svärdfisk.
Metylkvicksilver förs över till det ofödda fostret och till bröstmjölk. Barn, vars mödrar har
blivit exponerade får metylkvicksilver under graviditeten, kan fådas med flera kognitiva
funktionsnedsättningar, exempelvis intellektuell funktionsnedsättning, sämre
koncentrationsförmåga samt minskad språkkunskap och minnesfunktion.
Vuxna människor som exponeras för metylkvicksilver rar ökad risk för hjärtkärlsjukdomar. Kvicksilver kan orsaka kroniska skador i kroppen, bland annat genom att
påverka centrala nervsystemet. Exponering av kvicksilver har också visat sig kunna orsaka
koordinations förluster, talsvårigheter, begränsningar i synfältet, hörselnedsättning,
blindhet, njurproblem och död.
Dricksvatten klassificeras enligt Livsmedelsverket som otjänligt om halten av kvicksilver
överstiger gränsvärdet 1,0 Ilg/l.
Risker i miljön

Flera kvicksilversalter och metylkvicksilver tas lätt upp av olika organismer och anrikas.
Metylkvicksilver är mer giftigt för vattenlevande organismer än oorganiskt bundet
kvicksilver dessutom är det stabilt och kan inte brytas ner i naturen. Kvicksilver anrikas i
näringskedjan, vilket innebär att halterna i rovfiskar och fåglar är högre än halten i deras
bytesdjur. På det sättet kan t.ex. fiskar och fåglar få i sig betydande mängder under sin

Polismyndigheten
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levnadstid. Effekter av kvicksilver i fisk och fågel är bland annat minskad
reproduktionsförmåga och skador på nervsystemet.
Oorganiskt kvicksilver har observerats orsaka akut dödlighet i hinnkräfta (Daphnia) i
halter ner till 0,003 mg/l och hos laxfiskar i yngelstadiet ner till 0,005 mg/l.
Tillväxthämning hos sötvattensalger har observerats i halter ner till 0,003 mg/l (organiskt
kvicksilver). Långtidseffekter (21 dagar) har hos hinnkräftor (Daphnia) observerats i halter
ner till 0,013 mg/l.
Växter är generellt sett mindre känsliga för kvicksilverpåverkan, men upptaget av
kvicksilver är som regel kopplat till hur höga halter som finns i marken. Även marktypen
spelar stor roll för hur mycket en växt kan ta upp kvicksilver. Generellt sett lagras
kvicksilver främst i rotdelarna, men för vissa växter och trädslag kan det även lagras i
växtdelarna ovan jord.
Källförteckning

Kemikalieinspektionen (2015), Kvicksilver. Tillgänglig på www.kemi.se [2019-01-29]
Livsmedelsverket (2018), Kvicksilver. Tillgänglig på www.slv.se [2019-01-29].
Institutet för miljömedicin (2017), Kvicksilver. Tillgänglig på http://ki.se/imm/kvicksilver
[2019-01-29].
International Programme on Chemical Safety (1989), Mercury - Environmental Aspects.
Environmental Health Criteria No. 86, Geneve: WHO.
International Programme on Chemical Safety (1990), Methylmercury. Environmental
Health Criteria No. 101, Geneve: WHO.
International Programme on Chemical Safety (1991), Inorganic mercury. Environmental
Health Criteria No. 118, Geneve: WHO.

Nickel
Såväl fasta nickelföreningar som lösliga nickels alter är klassificerade i Bilaga VI till CLPförordningen (EG 1272/2008 med ändring EG 79012009). Nickel, nickeloxider och
nicke1sulfat är klassificerade i Kemikalieinspektionens tidigare föreskrifter med EGharmoniserad bindande klassificering och märkning (Klassificeringslistan) (KIFS 2005:5).
De är klassificerade i CLP-förordningen med följande Hälsofaror: i faroklass
Cancerogenitet (farokategori lA) med faroangivelse H350i Kan orsaka cancer vid
inandning; i faroklass Mutagenitet i könsceller (farokategori 2) med faroangivelse H341
Misstänks kunna orsaka genetiska defekter; i faroklass Reproduktionstoxicitet (farokategori
1B) med faroangivelse H360D Kan skada det ofödda barnet; i faroklass Specifik
organtoxicitet- upprepad exponering (farokategori 1) med faroangivelse H372 Orsakar
organskador genom lång eller upprepad exponering; i faroklass Akut toxicitet (farokategori
Polismyndigheten
Nationellt forensiskt centrum - NFC
581 94 Linköping o Tel 010-562 8020 vxl o Fax 013-145715
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4) med faroangivelse H332 Skadligt vid inandning; i faroklass Akut toxicitet (farokategori
4) med faroangivelse H302 Skadligt vid/örtäring; i faroklass Hudirritation (farokategori 2)
med faroangivelse H3015 Irriterar huden; i faroklass Lu/tvägssensibilisering (farokategori
1) med faroangivelse H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller
andningssvårigheter vid inandning; i faroklass Hudsensibilisering (farokategori l) med
faroangivelse H3l7 Kan orsaka allergisk hudreaktion samt med följande Miljöfaror: i
faroklasserna Farligt/ör vattenmiljön (farokategori akut l) med faroangivelsen H400
Mycket giftigt/ör vattenlevande organismer och Fara/ör skadliga långtidseffekter
(farokategori kronisk 1) med faroangivelse H410 Mycket giftigt/ör vattenlevande
organismer med långtidseffekter.
Nickelföreningar, även fasta mer svårlösliga ämnen, har visats orsaka mutationer på
däggdjurs-DNA liksom kromosomaberrationer och tumörbildning på försöksdjur. För
vattenlevande organismer är det lösliga nickel(II)joner som är mycket giftiga. Höggradiga
bio ackumuleringar på upp till 20 000 gånger har observerats i vattenlevande växter men
inga bevis för biomagnifiering i näringskedjan finns. Skador på vattenlevande organismer
har konstaterats vid halter på enstaka milligram/l och på vissa fiskarter på ner till 0,05
milligram/l. Koppar har visats kunna agera synergistiskt tillsammans med nickel. Få data
finns om farligheten av nickel på marklevande organismer men daggmaskar tycks vara
relativt okänsliga för nickel. I närheten av nickelkällor har också förändringar i
markekosystem, såsom minskat artantal och individantal konstaterats. I halter över ca 50
mg/kg torrvikt är nickel toxiskt för de flesta växter. Nickel är i mycket låga halter
väsentligt som katalytiskt spårelement hos en del växt- och bakteriearter.
- (International Programme on Chemical Safety. 1991. Environmental Health Criteria
No. 108).

Zink

Zink och åtskilliga zinkföreningar har en utbredd användning i flera olika
tillämpningsområden. Exempel är som effektivt korrosionsskydd, i stavbatterier, som
legeringsmetall, pigment i vissa typer av färger och även medicinska användningsområden
finns. Zink förekommer naturligt i svenska jordar i normala halter på cirka 65 mg/kg
torrvikt. Zinkoxid, lösliga zinkföreningar som zinkklorid och zinksulfat, liksom pulver av
zink klassificeras i CLP-förordningen som mycket giftiga för vattenlevande organismer
med långtidseffekter. Zinksulfat är dessutom skadligt vid förtäring och orsakar allvarliga
ögonskador och zinkklorid är frätande på hud och ögon. Se även nedanstående tabell.
Zink (pulver) och
zinkoxid
Miljöfara

Zinl{sulfat

Faroklass
Farligtför vattenmiljön - faraför
omedelbara (akuta) effekter på
vattenmiljön (kategori akut 1)
Faraför skadliga långtidseffekter - fara
för fördröjda (kroniska) effekter på
vattenmiljön (kategori kronisk 1)

Faroklass

Polismyndigheten
Nationellt forensiskt centrum - NFC
581 94 Linköping' Tel 010-562 8020 vxl' Fax 013-14 5715
E-post registrator.nfc@polisen.se • www.nfc.polisen.se
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Akut toxicitet (kategori 4)
Allvarlig ögonslcada eller ögonirritation
(kategori l)
Farligtför vattenmiljön - faraför
omedelbara (akuta) effekter på
vattenmiljön (kategori akut l)
Faraför skadliga långtidseffekter - fara
för fördröjda (kroniska) effekter på
vattenmi(jön (kategori kronisk l)
Faroklass
Akut toxicitet (kategori 4)
Frätande eller irriterande verkan på hud
(kategori lB)

H302 Slcadligt vidförtäring
H318 Orsalcar allvarliga ögonskador
H400 Mycket giftigtför vattenlevande
organismer
H410 Mycket giftigt för vattenlevande
organismer med långtidseffekter
Faroanldvelse
H302 Skadligt vidförtäring
H314 Orsakar allvarliga frätslcador på
hud och ögon

Miljöfara

Farligtför vattenmiljön - faraför
H400 Mycket giftigt för vattenlevande
omedelbara (akuta) effekter på
organismer
vattenmiljön (kategori akut l)
Faraför slcadliga långtidseffekter - fara
H410 Mycket giftigtför vattenlevande
för fördröjda (kronislca) effekter på
organismer med långtidseffekter
vattenmiljön (kategori kronisk l)
Källa: bilaga VI till CLP-förordningen (EG I272/2008), uppdaterad till och med tionde tekniska
anpassningen (EU 2017/776 med ikraftträdande 25 maj 2017).

Risker för människor

Den akuta giftigheten hos zink och zinkföreningar är jämförelsevis låg hos såväl
försöksdjur som människa. Inget tydligt stöd finns för att zink eller zinkföreningar är vare
sig mutagena, reproduktionstoxiska eller cancerogena. Intag av större mängder zink kan ge
akuta men normalt övergående hälsoeffekter.
Zink är i mycket låga halter ett livsnödvändigt spårämne som behövs för många
fysiologiska processer i kroppen alltifrån funktionen hos huden, inre organ och till
immunsystemet.
Risker i miljön

Finfördelad zink och lösliga zinkföreningar är mycket giftiga för vattenlevande
organismer. Zink har observerats orsaka akut dödlighet i hinnkräfta (Daphnia) i halter ner
till 0,04 mg/l och hos unga laxfiskar ner till 0,06-0,1 mg/l beroende på art. Tillväxthämning
hos sötvattensalger har observerats i halter ner till 0,15 mg/l. Långtidseffekter (50 dagar)
har hos hinnkräftor (Daphnia) observerats i halter ner till 0,025 mg/l och i sötvattensfiskar
(150 dagar) ner till 0,081 mg/l. Vattnets sammansättning av oorganiska ämnen som surhet
(PH) och innehåll av salter och vattnets hårdhet kan påverka zinkjonernas toxicitet kraftigt.
Riskerna för påverkan på organismer är generellt störst i mjuka, närings- och humusfattiga
vatten, samt i vatten med lågt pH.
I mark har skador kunnat iakttas uppträda på marklevande organismer i halter i nivån 200-1
000 mg/kg, vilket utgör måttligt höga halter. I mycket låga halter utgör zink ett viktigt
spårämne för växter och däggdjur (ingår i många enzymer).
Källförteckning
Polismyndigheten
Nationellt forensiskt centrum - NFC
581 94 Linköping· Tel 010-562 8020 vxl· Fax 013-145715
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International Programme on Chemical Safety (2001), Zinc. Environmental Health Criteria
No. 221, Geneve: WHO.
Livsmedelsverket (2018), Zink. Tillgänglig på www.slv.se [2019-01-29].
Naturvårdsverket (2018), Fakta om zink. Tillgänglig på www.naturvardsverket.se [201901-29].
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Bilaga 2
Material som har undersökts - metodik och material hantering

Beteckning

Undersökningsmaterial

5702/35531-19/S006

:Miljöprov 1, från skadad del av säcken längst ner, 10-15 cm
;in i säcken
i Område 1, södra
'Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S006
Forums materialnr: 201902253503
.Materialhantering: Materialet är förbrukat
Metodik: 849
I

5702/35531-19/S007

:Miljöprov 2, på säckens utsida stod namnet "Black Mass",
i "TR20" samt "Gloss 128"
:Område 1, norra
iUppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S007
iForums materialnr: 201902253501

[Materialhantering: Materialet är förbrukat
!Metodik: 849

5702/35531-19/S008

Miljöprov 3
;Område 2, sydväst
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S008
Forums materialnr: 201902253504
Materialhantering: Materialet är förbrukat
'Metodik: 849
!

5702/35531-19/S009

!Miljöprov 4
Område 2, sydost
!

Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S009
Forums materialnr: 201902253505
. Materialhantering: Materialet är förbrukat
i Metodik: 849

5702/35531-19/S01O

Miljöprov 5
Område 3, södra
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S010
Forums materialnr: 201902253506
Materialhantering: Materialet är förbrukat
Metodik: 849

Polismyndigheten
Nationellt forensiskt centrum - NFC
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5702/35531-19/S011

Miljöprov 6
Område 3, norra
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S0 11
Forums materialnr: 201902253507
·Materialhantering: Materialet är förbrukat
•Metodik: 849

5702/35531-19/S012

!Miljöprov 7
i Område 4, norr
i Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35 531-19/S0 12
IForums materialnr: 201902253508
IMaterialhantering: Materialet är förbrukat
Metodik: 849

5702/35531-19/S013

:Miljöprov 8
•Område 4, östra
•Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S013
Forums materialnr: 201902253509
·Materialhantering: Materialet är förbrukat
:Metodik: 849

5702/35531-19/S014

Miljöprov 9
:Område 4, västra
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S014
.Forums materialnr: 201902253510
iMaterialhantering: Materialet är förbrukat
iMetodik: 849

5702/35531-19/S015

!Miljöprov 10
Område 5, södra
i Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S015
i Forums materialnr: 201902253511
:Materialhantering: Materialet är förbrukat
Metodik: 849
!

5702/35531-19/S016

Miljöprov 11
Område 5, norra
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S016
Forums materialnr: 201902253512
Materialhantering: Materialet är förbrukat
Metodik: 849

Polismyndigheten
Nationellt forensiskt centrum - NFC
581 94 Linköping· Tel 010-562 8020 vxl • Fax 013-1457 15
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Elektroniskt
underskriven av
Nils Hydem
2020-03-20 17:56

polisen

Datum

2020-03-20

2019022535

Ert datum

Er beteckning

2019-11-01

5000-K1396867-19

5702/35531-19/S017

Miljöprov 12
•Område 6, södra
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S017
Forums materialnr: 201902253513
'Materialhantering: Materialet är förbrukat
Metodik: 849

5702/35531-19/S018

;Miljöprov l3
Område 6, norra
lUppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S018
iForums materialnr: 201902253514
"Materialhantering: Materialet är förbrukat
,Metodik: 849
!

I

5702/35531-19/S019

Jordprov (från skopa hjullastare)
ISäkrat i jordmassor i skopa på hjulllastare, Hjortsberga 2:2
jUppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S019
iForums materialnr: 201902253515
iMaterialhantering: Materialet är förbrukat
iMetodik: 849
i

5702/35531-19/S020Miljöprov 1
!Vid kon nr 1, på gärde, Hjortsberga 2:2
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S020
:Forums materialnr: 201902253516
•Materialhantering: Materialet är förbrukat
:Metodik: 849
i

5702/35531-19/S021

Miljöprov 2:1
Vid kon nr 2, övre lagret efter att nyligen pålagd jord grävts
:bort, på gärde, Hjortsberga 2:2
'Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S021
Forums materialnr: 201902253517
'Materialhantering: Materialet är förbrukat
'Metodik: 849

5702/35531-19/S022

Miljöprov 2:2
Vid kon nr 2, nedre lagret efter ytterligare grävning, på
gärde, Hjortsberga 2:2
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S022
Forums materialnr: 201902253518
Materialhantering: Materialet är förbrukat
Metodik: 849

i

Polismyndigheten
Nationellt forensiskt centrum - NFC
581 94 Linköping' Tel 010-562 80 20 vxl' Fax 013-145715
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Delredovisning 1, (Miljöbrott) 2020-03-20 underskriven, , 2020-03-20 17:56, diarienr: 5000-K1396867 -19
Elektroniskt
underskriven av
Nils Hydeln
2020-03-20 17:56

polisen

atlone t orensIs t centrum Sakkunnigutlåtande
(Delredovisning 1)
Datum

Vårt diariennmmer

2020-03-20

2019022535

Ert datum

Er beteckning

2019-11-01

5000-K1396867-19

43(51)

5702/35531-19/S023

Miljöprov 3
.Vid kon nr 3, på gärde, Hjortsberga 2:2
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S023
Forums materialnr: 201902253519
.Materialhantering: Materialet är förbrukat
Metodik: 849

5702/35531-19/S024

Miljöprov 4:1
•Vid kon nr 4, övre lagret efter att övre mängden av nyligen
ditlagt jord grävts bort, på gärde, Hjortsberga 2:2
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S024
Forums materialnr: 201902253520
Materialhantering: Materialet är förbrukat
:Metodik: 849

5702/35531-19/S025

Miljöprov 4:2
Vid kon nr 4, nedre lagret efter ytterligare grävning, på
gärde, Hjortsberga 2:2
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S025
:Forums materialnr: 201902253502
!Materialhantering: Materialet är förbrukat
,Metodik: 849

5702/35531-19/S026

Miljöprov 5
Vid kon nr 5, på gärde, Hjortsberga 2:2
:Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S026
Forums materialnr: 201902253521
i Materialhantering: Materialet är förbrukat
'Metodik: 849

5702/35531-19/S027

Miljöprov 6
:Vid kon nr 6, på gärde, Hjortsberga 2:2
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S027
Forums materialnr: 201902253522
Materialhantering: Materialet är förbrukat
Metodik: 849

5702/35531-19/S028

Miljöprov 7
Vid kon nr 7, på gärde, Hjortsberga 2:2
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S028
Forums materialnr: 201902253523
Materialhantering: Materialet är förbrukat
Metodik: 849

Polismyndigheten
Nationellt forensiskt centrum - NFC
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Elektroniskt
underskriven av
Nils Hyden
2020-03-20 17:56

polisen
5702/35531-19/S029

Datum

Vårt diarienummer

2020-03-20

2019022535

Ert datum

Er beteckning

2019-11-01

5000-K1396867 -19

Miljöprov 8
Vid kon nr 8, på gärde, Hjortsberga 2:2
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S029
Forums materialnr: 201902253524
.Materialhantering: Materialet är förbrukat
Metodik: 849

5702/35531-19/S030Miljöprov 9
Vid kon nr 9, på gärde, Hjortsberga 2:2
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S030
:Forums materialnr: 201902253525
i Materialhantering: Materialet är förbrukat
Metodik: 849
5702/35531-19/S033

Jordprov Nr 1 (samlingprov)
Jordhög framför grävskopa
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S033
Forums materialnr: 201902253526
Materialhantering: Materialet är förbrukat
Metodik: 849
I

5702/35531-19/S034

Jordprov nr 2 (samlingsprov)
Jordhög mellan område 1 och sållningsverket.
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S034
,Forums materialnr: 201902253527
.Materialhantering: Materialet är förbrukat
Metodik: 849

5702/35531-19/S035

.Jordprov nr 3 (samlingsprov)
Från jordhög, nordöstra sidan om sållningsverk
;Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S035
:Forums materialnr: 201902253528
Materialhantering: Materialet är förbrukat
.Metodik: 849

5702/35531-19/S036

Jordprov nr 4 (samlingsprov)
Jordhög, norr om jordprov nr 3
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S036
Forums materialnr: 201902253529
Materialhantering: Materialet är förbrukat
Metodik: 849

Polismyndigheten
Nationellt forensiskt centrum - NFC
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Elektroniskt
underskriven av
Nils HydEm
2020-03-20 17:56

polisen

Datum

2020-03-20

2019022535

Ert datum

Er beteckning

2019-11-01

5000-K1396867-19

5702/35531-19/S037

Jordprov nr 5 (samlingsprov)
Jordhög, nordöstra sidan om kraftledningsstolpe
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S037
Forums materialnr: 201902253530
'Materialhantering: Materialet är förbrukat
Metodik: 849

5702/35531-19/S038

Jordprov nr 6 (samlingsprov)
I Jordhög, södra sidan om kraftledningsstolpe
'Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S038
;Forums materialnr: 201902253531
Materialhantering: Materialet är förbrukat
;Metodik: 849
!

!

5702/35531-19/S039

Jordprov nr 7 (samlingsprov)
Jordhög, västra sidan om kraftledningsstolpen
i Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S039
Forums materialnr: 201902253532
:Materialhantering: Materialet är förbrukat
iMetodik: 849
i

i

I
I

,

5702/35531-19/S040

!Jordprov nr 8 (samlingsprov)
iJordhög, nordöstra sidan om område 2

'Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S040
,Forums materialnr: 201902253533
'Materialhantering: Materialet är förbrukat
Metodik: 849

5702/35531-19/S041

Jordprov nr 9 (samlingsprov)
Jordhög, östra sidan om område 2
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S041
Forums materialnr: 201902253534
Materialhantering: Materialet är förbrukat
.Metodik: 849

5702/35531-19/S043

Jordprov från marken
Säkrat i anslutning till vattenprov nr 8
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S043
Forums materialnr: 201902253535
Materialhantering: Materialet är förbrukat
Metodik: 849

Polismyndigheten
Nationellt forensiskt centrum - NFC
581 94 Linköping· Tel 010-562 8020 vxl· Fax 013-145715
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Elektroniskt
underskriven av
Nils Hyden
2020-03-20 17:56

polisen
5702/35531-19/S064

Datum

2020-03-20

2019022535

Ert datum

Er beteckning

2019-11-01

5000-K1396867 -19

Jordprov nr 1
Från område 1
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S064
Forums materialnr: 201902253555
Materialhantering: Materialet är förbrukat
Metodik: 849

5702/35531-19/S065

Jordprov nr 2
Från område 1
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S065
:Forums materialnr: 201902253556
'Materialhantering: Materialet är förbrukat
:Metodik: 849

5702/35531-19/S066

Jordprov nr 3
Från område 1
'Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S066
'Forums materialnr: 201902253557
.Materialhantering: Materialet är förbrukat
Metodik: 849

5702/35531-19/S067

lJordprov nr 4
Från område 1
:Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S067
,Forums materialnr: 201902253558
Materialhantering: Materialet är förbrukat
Metodik: 849

5702/35531-19/S068

Jordprov nr 5
Från område 1
.Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S068
Forums materialnr: 201902253559
Materialhantering: Materialet är förbrukat
Metodik: 849

5702/35531-19/S069

Jordprov nr 6
Från område 1
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S069
Forums materialnr: 201902253560
Materialhantering: Materialet är förbrukat
Metodik: 849

Polismyndigheten
Nationellt forensiskt centrum - NFC
581 94 Linköping' Tel 010-562 8020 vxl' Fax 013-145715
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Elektroniskt
underskriven av
Nils Hydeln
2020-03-20 17:56

Polisen

59
Datum

2020-03-20

2019022535

Ert datum

Er beteckning

2019-11-01

5000-K1396867-19

5702/35531-19/S070

Jordprov nr 7
:Från område 1
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S070
Forums materialnr: 201902253561
:Materialhantering: Materialet är förbrukat
Metodik: 849

5702/35531-19/S071

Jordprov nr 8
·Från område 1
'Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S071
Forums materialnr: 201902253562
Materialhantering: Materialet är förbrukat
Metodik: 849

5702/35531-19/S072

Jordprov nr 1
Från område 2
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S072
Forums materialnr: 201902253563
i Materialhantering: Materialet är förbrukat
Metodik: 849

!

5702/35531-19/S073

:Jordprov nr 2
;Från område 2
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S073
Forums materialnr: 201902253564
·Materialhantering: Materialet är förbrukat
Metodik: 849

5702/35531-19/S074

Jordprov nr 3
,Från område 2
:Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S074
Forums materialnr: 201902253565
Materialhantering: Materialet är förbrukat
Metodik: 849

5702/35531-19/S075

Jordprov nr 4
·Från område 2
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S075
Forums materialnr: 201902253566
Materialhantering: Materialet är förbrukat
Metodik: 849

Polismyndigheten
Nationellt forensiskt centrum - NFC
581 94 Linköping· Tel 010-562 8020 vxl· Fax 013-145715
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Elektroniskt
underskriven av
Nils Hydeln
2020-03-20 17:56

Polisen

Datum

2020-03-20

2019022535

Ert datum

Er beteckning

2019-11-01

5000-K1396867 -19

5702/35531-19/S076

Jordprov nr 5
Från område nr 2
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S076
Forums materialnr: 201902253567
·Materialhantering: Materialet är förbrukat
Metodik: 849

5702/35531-19/S077

Jordprov nr 6
•Från område 2
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S077
!Forums materialnr: 201902253568
•Materialhantering: Materialet är förbrukat
:Metodik: 849

5702/35531-19/S078

i Jordprov nr 7
•Från område nr 2
I Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S078
;Forums materialnr: 201902253569
'Materialhantering: Materialet är förbrukat
Metodik: 849

5702/35531-19/S079

!Jordprov nr 8
från område 2
,Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S079
i Forums materialnr: 201902253570
:Materialhantering: Materialet är förbrukat
I Metodik: 849
!

5702/35531-19/S080Jordprov nr 1
•Från område 3
·Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S080
Forums materialnr: 201902253571
Materialhantering: Materialet är förbrukat
·Metodik: 849

5702/35531-19/S081

Jordprov nr 2
Från område 3
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S081
Forums materialnr: 201902253572
Materialhantering: Materialet är förbrukat
Metodik: 849

Polismyndigheten
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Elektroniskt
underskriven av
Nils Hyd{m
2020-03-20 17:56

Polisen

Datum

Vårt diarienummer

2020-03-20

2019022535

Ert datum

Er beteckning

2019-11-01

5000-K1396867-19

5702/35531-19/S098

Miljöprov/jordprov, lager 1
·Område 7, kona nr 1
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S098
Forums materialnr: 201902253583
Materialhantering: Materialet är förbrukat
Metodik: 849

5702/35531-19/S099

.Miljöprov/jordprov, lager 1
·Område 7, kona nr 2
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S099
Forums materialnr: 201902253584
·Materialhantering: Materialet är förbrukat
'Metodik: 849

5702/35531-19/S100

Miljöprov/jordprov, lager 1
·Område 7, kona nr 3
'Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S 100
Forums materialnr: 201902253585
Materialhantering: Materialet är förbrukat
Metodik: 849

5702/35531-19/S101

Miljöprov/jordprov, lager 1
Område 7, kona nr 4
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S101
,Forums materialnr: 201902253586
:Materialhantering: Materialet är förbrukat
Metodik: 849

5702/35531-19/S 102

Milj öprov/j ordprov
Område 7, kona nr 5, södra säcken
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S102
Forums materialnr: 201902253587
Materialhantering: Materialet är förbrukat
.Metodik: 849

5702/35531-19/S103

Milj öprov/j ordprov
Område 7, kona nr 6, norra säcken
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S103
Forums materialnr: 201902253588
Materialhantering: Materialet är förbrukat
Metodik: 849

Polismyndigheten
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Elektroniskt
underskriven av
Nils Hyd{m
2020-03-20 17:56

polisen

Datum

2020-03-20

2019022535

Ert datum

Er beteckning

2019-11-01

5000-KI396867-19

5702/35531-19/S104

Samlingsprov, 12 delar
.Område 7, kona nr 7
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/3 5531-19/S l 04
Forums materialnr: 201902253589
Materialhantering: Materialet är förbrukat
Metodik: 849

5702/35531-19/S105

Samlingsprov, 10 delar
Område 7, kona nr 8
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S 105
Forums materialnr: 201902253590
Materialhantering: Materialet är förbrukat
Metodik: 849

Polismyndigheten
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Elektroniskt
underskriven av
Nils Hydeln
2020-03-20 17:56

Polisen

Datum

Vårt diarienummer

2020-03-20

2019022535

Ert datum

Er beteckning

2019-11-01

5000-K1396867-19

Utlåtandeskala
Skalan är utarbetad för NFC:s resultatvärdering. Vid resultatvärdering bedöms storleken hos
resultatvärdet, det vill säga hur mycket resultaten av undersökningen talar för eller emot
huvudhypotesen. Storleksordningen hos resultatvärdet avgör skalsteget. Nedan visas skalstegen
med tillhörande intervall av resultatvärden (V). Om en av hypoteserna kan uteslutas används inte
skalstegen och slutsatsen blir då ett fastställande av faktum. Se även www.nfc.polisen.se.
Skalsteg

Verbalt uttryck

Förklaring

Grad +4

Resultaten talar
extremt starkt för
att ...

Det bedöms vara minst 1 000 000
gånger mer sannolikt att få dessa resultat
om huvudhypotesen är sann än om den
alternativa hypotesen är sann.

Grad +3

Resultaten talar
starkt för att ...

Det bedöms vara minst 6000 gånger mer 6000:::; I' < 1 000 000
sannolikt att få dessa resultat om
huvudhypotesen är sann än om den
alternativa hypotesen är sann.

Grad +2

Resultaten talar
för att ...

Det bedöms vara minst 100 gånger mer
sannolikt att få dessa resultat om
huvudhypotesen är sann än om den
alternativa hypotesen är sann.

Grad +1

Resultaten talar
i någon mån för
att ...

Det bedöms vara minst 6 gånger mer
sannolikt att få dessa resultat om
huvudhypotesen är sann än om den
alternativa hypotesen är sann.

Grad O

Resultaten talar
varken för eller
emot att ...

Det bedöms vara ungefår lika sannolikt
att få de erhållna resultaten om
huvudhypotesen är sann som om den
alternativa hypotesen är sann.

Resultaten talar
i någon mån för
att ... inte ...

Det bedöms vara minst 6 gånger mer
sannolikt att få dessa resultat om den
alternativa hypotesen är sann än om
huvudhypotesen är sann.

Grad -2

Resultaten talar
för att ... inte ...

Det bedöms vara minst 100 gånger mer
sannolikt att få dessa resultat om den
alternativa hypotesen är sann än om
huvudhypotesen är sann.

Grad -3

Resultaten talar
starkt för att ...
inte ...

Det be?öms v~ra minst 6000 gånger mer
1
< V < _1_
sannolikt att fa dessa resultat om den
1 000 000
- 6000
alternativa hypotesen är sann än om
huvudhypotesen är sann.

Grad -4

Resultaten talar
extremt starkt för
att ... inte ...

Det bedöms vara minst 1 000 000
gånger mer sannolikt att få dessa resultat
om den alternativa hypotesen är sann än
om huvudhypotesen är sann.

Grad -1

Polismyndigheten
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Resultatvärde (V)
1 000 000 :::; V

100 :::; I' < 6000

6:::; I' < 100

1

-<1'<6
6

1

1

---I"~-

100....

.:::, 6

1
1
6000 < V :::; 100

1
Il :::; 1000 000
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Elektroniskt
underskriven av
Nils Hyd{m
2020-03-24 13:44

polisen

Datum

Vårt diarienummer

2020-03-24

2019022535

Ert datum

Er beteckning

2019-11-01

5000-K1396867-19

Polismyndigheten
LPO Örebro PO Örebro
Christer Olsson
Box 1804
701 18 ÖREBRO

E-postkopia: Charlotte Fredriksson
Helena Eckerot-Flodin

Uppdragsgivare
Polismyndigheten

Allmän information om NFC:s sakkunnigutlåtanden
Atergivande av sakkunnigutlåtande

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag
ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas aven tydlig hänvisning till
ursprungsdokumentet.
Standardförfarande och metoder

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dokumentbeteckning.
Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC
17025 är markerade med asterisk (*). För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till
laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet, www.nfc.polisen.se/tjanster. Önskas mer
information kontakta ärendeansvarig.
Utlåtandeskala

För information om utlåtandeskalan, se sista sidan.
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Polisen

Datum

Vårt diarienummer

2020-03-24

2019022535

Ert datum

Er beteckning

2019-11-01

5000-K1396867-19

Material, metodik och materialhantering
Beteckning

Undersökningsmaterial

5702/35531-19/S044

Vattenprov 1, glasflaska
'Område 1, södra sidan
:Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S044
!Forums materialnr: 201902253536
! Materialhantering: Materialet kastas 6 månader efter att ärendet
i avslutats vid NFC.
:Metodik: -

5702/35531-19/S045Vatttenprov 1, plastflaska
Område 1, södra sidan
,Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S045
:Forums materialnr: 201902253537
! Materialhantering: Materialet är förbrukat.
:Metodik: 849
5702/35531-19/S047

!Vattenprov 2, plastflaska
:Område 4, nordvästra sidan
:Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S047
Forums materialnr: 201902253538
:Materialhantering: Materialet är förbrukat.
;Metodik: 849

5702/35531-19/S048

iVattenprov 3, glasflaska
i Område 4, norra sidan

:Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S048
Forums materialnr: 201902253539
Materialhantering: Materialet kastas 6 månader efter att ärendet
!avslutats vid NFC.
iMetodik: !

5702/35531-19/S049

Vattenprov 3, plastflaska
Område 4, norra sidan
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S049
Forums materialnr: 201902253540
Materialhantering: Materialet är förbrukat.
Metodik: 849
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Vårt diarienummer

2020-03-24

2019022535

Ert datum

Er beteckning

2019-11-01

5000-K1396867-19

5702/35531-19/S050

Vattenprov 4, glasflaska
Område 4, nordöstra
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S050
Forums materialnr: 201902253541
Materialhantering: Materialet kastas 6 månader efter att ärendet
avslutats vid NFC.
,Metodik: -

5702/35531-19/S051

Vattenprov 4, plastflaska
! Område 4, nordöstra
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S051
Forums materialnr: 201902253542
:Materialhantering: Materialet är förbrukat.
'Metodik: 849
I

5702/35531-19/S052

iVattenprov 5, glasflaska (referensprov)
i Område 2, östra sidan
;Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S052
,Forums materialnr: 201902253543
IMaterialhantering: Materialet kastas 6 månader efter att ärendet
Iavslutats vid NFC.
:Metodik: !

,

5702/35531-19/S053

iVattenprov 5, plastflaska

Område 2, östra sidan
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S053
Forums materialnr: 201902253544
Materialhantering: Materialet är förbrukat.
:Metodik: 849
5702/35531-19/S054

Vattenprov 6, glasflaska
Område 2, nordöstra sidan
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S054
Forums materialnr: 201902253545
Materialhantering: Materialet kastas 6 månader efter att ärendet
avslutats vid NFC.
Metodik: -
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Er beteckning
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5702/35531-19/S055

Vattenprov 6, plastflaska
'Område 2, nordöstra sidan
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S055
,Forums materialnr: 201902253546
i Materialhantering: Materialet är förbrukat.
'Metodik: 849

5702/35531-19/S056

.Vattenprov 7, glasflaska
Område 2, nordöstra sidan
,Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S056
Forums materialnr: 201902253547
Materialhantering: Materialet kastas 6 månader efter att ärendet
avslutats vid NFC.
:Metodik: i

5702/35531-19/S057

!Vattenprov 7, plastflaska
:Område 2, nordöstra sidan
.Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S057
i Forums materialnr: 201902253548
i
i Materialhantering: Materialet är förbrukat.
,iMetodik: 849

5702/35531-19/S058

Vattenprov 8, glasflasim
.Område 2, nordöstra sidan
:Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S058
:Forums materialnr: 201902253549
:Materialhantering: Materialet kastas 6 månader efter att ärendet
i avslutats vid NFC.
;Metodik: -

5702/35531-19/S059

Vattenprov 8, plastflaska
Område 2, nordöstra sidan
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S059
Forums materialnr: 201902253550
Materialhantering: Materialet är förbrukat.
Metodik: 849

5702/35531-19/S060

Vattenprov 9, glasflaska
Område 6, västra sidan
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S060
Forums materialnr: 201902253551
Materialhantering: Materialet kastas 6 månader efter att ärendet
avslutats vid NFC.
Metodik: -
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5702/35531-19/S061

Vattenprov 9. plastflaska
Område 6, västra sidan
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S061
Forums materialnr: 201902253552
·Materialhantering: Materialet är förbrukat.
lMetodik: 849

5702/35531-19/S062

:Vattenprov 10, glasflaska
·Område 5, östra sidan
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S062
Forums materialnr: 201902253553
•Materialhantering: Materialet kastas 6 månader efter att ärendet
•avslutats vid NFC.
Metodik: -

5702/35531-19/S063

'Vattenprov 10, plastflasIm
I Område 5, östra sidan
:Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S063
I Forums materialnr: 201902253554
i Materialhantering: Materialet är förbrukat.
i Metodik: 849
I

5702/35531-19/S082

!

Vattenprov nr 1
Nordöstra sidan om områdel
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S082
Forums materialnr: 201902253573
Materialhantering: Materialet är förbrukat.
Metodik: 849

5702/35531~19/S083Vattenprov

nr 2
I
'Sydöstra sidan om område 1
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S083
Forums materialnr: 201902253574
Materialhantering: Materialet är förbrukat.
Metodik: 849

5702/35531-19/S084

Miljöprov/jordprov nr 1
Från botten av den mörkblå containern
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S084
Forums materialnr: 201902253575
Materialhantering: Materialet är förbrukat.
Metodik: 849
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5702/35531-19/S085

Miljöprov/jordprov nr 2
från botten av den mörkblå containern
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S085
Forums materialnr: 201902253576
·Materialhantering: Materialet är förbrukat.
Metodik: 849

5702/35531-19/S086

Milj öprov/j ordprov nr 3
Från marken, på den mörkblå containerns norra kortsida
:Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S086
Forums materialnr: 201902253577
•Materialhantering: Materialet är förbrukat.
:Metodik: 849

5702/35531-19/S087

'Jordprov 1
Attersta 14:1
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35 531-19/S087
Forums materialnr: 201902253578
:Materialhantering: Materialet är förbrukat.
Metodik: 849

5702/35531-19/S088

Jordprov 2
Attersta 14:1
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S088
Forums materialnr: 201902253579
·Materialhantering: Materialet är förbrukat.
Metodik: 849

5702/35531-19/S089

Jordprov 3
Attersta 14:1
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S089
Forums materialnr: 201902253580
Materialhantering: Materialet är förbrukat.
Metodik: 849

5702/35531-19/S090

Jordprov 4
Attersta 14:1
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S090
Forums materialnr: 201902253581
Materialhantering: Materialet är förbrukat.
Metodik: 849
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Datum
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Er beteckning

2019-11-01

5000-K1396867 -19

Vattenprov
Attersta 14:1

5702/35531-19/S091

Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S091
Forums materialm: 201902253582
Materialhantering: Materialet är förbrukat.
Metodik: 849

Framsorterat material innhållande kolstavar
Från 8042

5702/35531-19/S092

Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S092
Forums materialm: 201902253592
Materialhantering: Materialet kastas 6 månader efter att ärendet
;avslutats.
!Metodik: i

i

5702/35531-19/S093

Framsorterat material innehållande brunrostiga klumpar
IFrån 8042
! Uppdragsgivarens

beteckning: 5702/35531-19/S093

iForums materialm: 201902253593

'Materialhantering: Materialet kastas 6 månader efter att ärendet
avslutats.
'Metodik: -

Framsorterat material innehållande bl.a. metallbleck
Från S042

5702/35531-19/S094

Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S094
Forums materia1m: 201902253594
;Materialhantering: Materialet kastas 6 månader efter att ärendet
avslutats.
Metodik: !

II

5702/35531-19/S095

Framsorterat material innehållande bl.a. koppartrådar
Från S042
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S095
Forums materialm: 201902253595
Materialhantering: Materialet kastas 6 månader efter att ärendet
avslutats.
Metodik: -
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5702/35531-19/S096

Datum

Vårt diarienummer

2020-03-24

2019022535

Ert datum

Er beteckning

2019-11-01

5000-KI396867-19

:Jordprov/miljöprov
•Från jordprov/miljöprov S042
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S096
Forums materialm: 201902253596
Materialhantering: Materialet kastas 6 månader efter att ärendet
avslutats.
!Metodik: !

5702/35531-19/S097

Framsorterat material innehållande delar av
metallemballage
Från S042
Uppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S097
,Forums materialm: 201902253597
:Materialhantering: Materialet kastas 6 månader efter att ärendet
,avslutats.
,Metodik: -

!

I

5702/35531-19/S106

Vattenprov
Område 7, från botten av gropen
iUppdragsgivarens beteckning: 5702/35531-19/S106
Forums materialm: 201902253591
;Materialhantering: Materialet är förbrukat.
:Metodik: 849
i

I
I

Samtliga prover benämns i sakkunnigutlåtandet iförkortadformför att öka läsbarheten.
Exempelvis kallas materialet 5702/35531-19/S085 istället genomgående för S085.
Materialen 5702/35531-19/S044, 5702/35531-19/S048, 5702/35531-19/S050, 5702/3553119/5052, 5702/35531-19/S054, 5702/35531-19/S056, 5702/35531-19/S058, 5702/3553119/5060 och 5702/35531-19/S062 har inte undersökts eftersom vattenproverna skickats in
som dubbla prover i glas- respektive plastflaska.
Materialen 5702/35531-19/S082 och 5702/35531-19/S083 (från uRecycle i Karlskoga),
5702/35531-19/S087 till och med 5702/35531-19/S091 (från Attersta 14:1) liksom
materialen 5702/35531-19/S084 till och med 5702/35531-19/S086 (från Ekeby 6:11) tas
inte upp i slutredovisningen efter överenskommelse med uppdragsgivaren 2020-03-23.
Materialen 5702/35531-19/S092 till och med 5702/35531-19/S097 har inte undersökts.
Genom överenskommelse med uppdragsgivaren 2010-03-23 behandlas därför inte dessa i
slutredovisningen.
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Ändamål
Vattenprover

Ändamålet är
att undersöka innehållet av tungmetaller inklusive silver, mangan och järn samt pH-värden
i vattenproverna S045, S047, S049, S051, S053, S055, S057, S059, S061, S063 och S106,
att för vattenproverna S045, S047, S049, S051, S053, S055, S057, S059, S061, S063 och
S106 översiktligt bedöma riskerna för människors hälsa och i miljön.
Sammanfattande miljöbedömning

Ändamålet är
att baserat på de sammantagna undersökningsresultaten av Black-Mass-proverna och
vattenproverna från respektive Härminge 1:5 samt Hjortsberga 2:2 göra en sammanfattande
miljöbedömning av riskerna för människors hälsa och i miljön.
Undersökningsrelaterad information
Slutredovisning

I delredovisning l (NFC daterad 2020-03-20) har undersökningsresultat för alla Black
Mass-prover redovisats och bedömts så när som på två av dem (SO l O och S 100).
Bedömningar har även gjorts av dem avseende frågan om klassificering som farligt avfall
av vart och ett av dem liksom bedömningar av riskerna för människors hälsa eller i miljön.
Här redovisas samtliga vattenprover som hör till ärendet K1396867-19 (NFC 2019022535)
och bedömningar görs av deras avvikelser mot dels bakgrundshalter i mindre vattendrag i
södra Sverige (litteraturdata) och dels avvikelser mot gällande eller föreslagna gränsvärden
för svenska inlandsvatten, se nedan under Bedömningsgrunder - jämförelse med
bakgrundshalter och gränsvärden/ör vattenprov.
Underlag till begäran om undersökning av miljöprover, Härminge 1:5 daterat 2019-11-28,
Underlag/ör begäran om undersökning av miljöprover Hjortsbera 2:2, daterad 2019-1128 samt foton bifogade med begäran om undersökning daterad 2020-02-21 har använts
som underlag vid bedömningarna i detta sakkunnigutlåtande.
Undersökningsmaterial och metoder

För de vattenprover som inkommit i både plast- och glasflaskor har de som kommit in i
plastflaskor undersökts för att utesluta en eventuell och liten påverkan från glasflaskor.
Vattenproverna S045, S047, S049, S051, S053, S055, S057, S059, S061, S063 och S106
skickades till Eurofins för haltbestämning av tungmetallerna antimon, arsenik, barium, bly,
kadmium, kobolt, koppar, krom, kvicksilver, molybden, nickel, vanadin och zink samt
mangan, silver, järn och pH. Samtliga analysrapporter från Eurofins bifogas.
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Bedömningsgrunder - avvikelsegrad vattenprover

Bedömningar av föroreningsgrad av påvisade ämnen baseras på de principer om avvikelse
frånjämfårvärden som anges i Naturvårdsverkets rapport Metodikför inventering av
förorenade områden - Bedömningsgrunder för miljökvalitet (NV rapport 4918), tabell 5
sid. 28.
Bedömningsgrunder- jämförelse med bakgrundshalter och gränsvärden för vatten

Bakgrundshalter är de halter som förekommer i vattendraget utan påverkan från det
aktuella utsläppet. Naturvårdsverket har sammanställt normala bakgrundshalter för
ytvatten i olika regioner i rapporten Förslag till gränsvärden för särskilda förorenande
ämnen (NV Rapport 5799). De i ärendet relevanta ämnena redovisas i tabell 1, se nedan.
Gränsvärden anger maximalt tillåten halt i ytvatten och avser, beroende på ämne, antingen
årsmedelvärden eller halter vid enstaka mättillfållen. Överskridande av gränsvärden
innebär större eller mindre risker för oönskade effekter i vattenmiljön om de fortskrider.
Överskridanden ska leda till att åtgärder vidtas för att sänka halten av det aktuella ämnet
till sådana nivåer att gränsvärdet varaktigt underskrids. Anspråk på åtgärder från
tillsynsmyndigheten förutsätter att ett tillräckligt mätunderlag finns tillgängligt. Havs- och
vattenmyndigheten har fastställt gränsvärden för ett antal förorenande ämnen i föreskriften
Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013: 19).
Naturvårdsverket har föreslagit gränsvärden för ytterligare ämnen (NV Rapport 5799).
Alla dessa redovisas nedan i tabell 1.
För att bedöma om halten i ett vattenprov avviker från opåverkat ytvatten jämförs halten
antingen med påvisade halter i bakgrundsprov uppströms utsläppet eller från andra
jämförbara ytvatten (miljöövervakningsdata). Utöver detta görs jämförelser med
bakgrundshalter för ytvatten i relevant region och med gränsvärden för ytvatten i Sverige
(litteraturdata). Saknas data eller mätvärden görs jämförelser med de uppgifter eller data
som finns tillgängliga. Vattenprov som bedöms kunna representera aktuella
bakgrundsnivåer saknas i ärendet. Översiktlig vägledning om påverkan, förorening eller
avvikelser får därfår hämtas genom jämförelser med litteraturuppgifter om
bakgrundshalter i regionala ytvatten.
Utsläpp eller läckage till exempelvis ett dike eller dagvattensystem kan som regel jämföras
med utsläpp i ett naturligt ytvattensystem som å, sjö eller hav eftersom vattnet normalt inte
genomgår någon rening.
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Tabell 1

Påvisade ämnen

Datum

Vårt diarienummer

2020-03-24

2019022535

Ert datum

Er beteckning

2019-11-01

5000-K1396867-19

Tungmetaller, bakgrundshalter och gränsvärden
Regionala
bakgrunds h alter
figl!

1

Maximalt tillåten
koncentration i
ytvatten 2
figl!

Otjänligt dricksvatten
LIVSFS 2017:24
figl!

0,3

7,9

5,0
10

0,24
0,016
0,06
0,5
0,2
0,004

14
0,45-1,5

10
5,0

43
33
0,07

2,0
50
1,0

Nickel (Ni)

0,4

34

20

Vanadin (V)

0,2

Zink (Zn)
< = mindre än; >

2,0

Antimon (Sb)
Arsenik (As)
Barium (Ba)
Bly (Pb)
Kadmium (Cd)
Kobolt (C o)
Koppar (Cu)
Krom (Cr)
Kvicksilver (Hg)
Molybden (Mo)

33

= större än; - = Jäm/örvärde salO1as
Ur Naturvårdsverkets rapport Förslag till gränsvärden/ör särskilda/örorenande ämnen - Stöd till
vattenmyndigheterna vid statusklassificering och/astställande av MKN. (Rapport 5799), Tabell 9 sid 24
(Regionala bakgrundshalter i mindre vattendrag i södra Sverige).
2 Ur bilaga 6 till Havs och vattenmyndighetens/öreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer
avseende ytvatten (HVMFS 2013: 19). De angivna halterna utgör maximalt tillåten koncentration i
inlandsytvatten eller förslag till sådana. Gränsvärdet/ör kadmium bestäms av ytvattnets hårdhet (halten av
kalcium som CaC03), se tabell 1.2 sid 175 ff.
3 Föreslagna gränsvärden ur Naturvårdsverkets rapport Förslag till gränsvärden/ör särskilda/örorenande
ämnen - Stöd till vattenmyndigheterna vid statusklassificering och/astställande av MKN. (Rapport 5799).
Angivet värde avser mjukare vatten (innehåll av CaC0 3 < 24 mg/l).
4 Utdrag ur Livsmedelsverkets/öreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten
J

Gällande föreskrifter för dricksvatten Livsmedelsverketsfäreskrifter (SLVFS 2001:30) om
dricksvatten anger acceptabla halter för flera ämnen varav flera tungmetaller, se tabell 1
ovan. Regelrätta jämförelser med dessa är knappast relevanta i ärendet men kan ge
information om storleksordningar för tolerabelt vatten för människor.

Polismyndigheten
Nationellt forensiskt centrum - NFC
581 94 Linköping· Tel 010-562 8020 vxl· Fax 013-145715
E-post registrator.nfc@polisen.se· www.nfc.polisen.se

75
Elektroniskt
underskriven av
Nils Hyd€m
2020-03-24 13:44

Polisen

Datum

Vårt diarienummer

2020-03-24

2019022535

Ert datum

Er beteckning

2019-11-01

5000-K1396867-19

Undersökning och Slutsats

Tabell 2a

Ämne
pH-värde l
Antimon (Sb)
Arsenik (As)
Barium (Ba)
Bly (Pb)
Kadmium (Cd)
Kobolt (Co)
Koppar (Cu)
Krom (Cr)
Kvicksilver (Hg)
Molybden (Mo)
Nickel (Ni)
Vanadin (V)
Zink (Zn)
Mangan (Mn/
Silver (Ag/
Järn (Fe)

Tungmetaller och pH-värden i vattenprover, Härminge 1:5

Vattenprov

Vattenprov

Vattenprov

Vattenprov

Vattenprov

8045

8047

8049

8051

8053

figl!

figl!

figl!

figl!

figl!

12,9
0,51
3200
120
26
6,4
42
810
400
7,9
4100
330
320
110000
1300
1,7
9500

12,4
< 2,0
220
42
9,3
35
27
450
71
21
470
220
44
25000
2400
3,2
6000

11,9
< 0,2
180
110
22
36
39
580
54
16
500
280
64
16000
6600
2,9
15000

12,6
0,26
470
89
29
4,5
23
370
67
1,6
1100
120
150
17000
420
0,92
5900

7,7
< 2,0
2,7
84
< 5,0
< 1,0
0,87
21
< 5,0
< 1,0
7,1
12
5,0
150
110
< 0,50
2600

TS = torrsubstans; < betyder mindre än; > betyder större än
kan i basiska lösningar mätas genom direkta undersökningar upp till ca pH 12. Vid pH-värden
över denna nivå måste de beräknas genom att göra mätningar på utspädda lösningar.
2 Mangan och silver är miljörelevanta tungmetaller och särskilt silver har hög giftighet, exempelvis i miljön.
Generella riktvärden saknas dock men data om bakgrundshalter i svensk maijordfinns och kan användas
för översiktligare bedömningar av rislcer (Halter av 61 spårelement i avloppsslam, stallgödsel,
handelsgödsel, nederbörd samt ijord och gröda; NV Rapport 5148). 75-percentiler. Undersökningar av
dessa metaller i ytvattendrag är fåtaliga.
J pH-värden
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Ämne

Datum
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2020-03-24
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2019-11-01

5000-K1396867-19

Tungmetaller och pH-värden i vattenprover, Härminge 1:5

Vattenprov Vattenprov Vattenprov Vattenprov Vattenprov Vattenprov
8055
flg/l

8057
flg/l

8059
flg/l

8061
flg/l

8063
flg/l

8106
flg/l

pH-värde'

13,0

12,7

12,5

9,9

10,1

12,5

Antimon (Sb)

< 2,0

0,22

<2,0

<2,0

< 2,0

0,42

Arsenik (As)

1200

580

300

49

86

710

Barium (Ba)

42

91

70

83

50

470

Bly (Pb)

5,1

12

9,6

21

53

45

< 1,0

< 1,0

< 1,0

13

2,9

54

Kobolt (C o)

5,9

7,9

18

9,8

130

Koppar (Cu)

140

10
190

140

95

92

2700

Krom (Cr)

270

70

88

19

18

96

Kvicksilver
(Hg)

1,0

1,6

1,1

2,9

2,1

27

Molybden

960

1100

540

160

240

1 300

Nickel (Ni)

36

76

47

93

62

1000

Vanadin (V)

100

95

58

30

43

460

300000

100000

54000

4800

2000

41000

Mangan (Mni

410

650

780

3000

710

27000

Silver (Agi

<0,5

0,51

< 0,5

0,82

0,72

4,2

Järn (Fe)

2800

5600

4200

8500

3400

25000

Kadmium (Cd)

Zink (Zn)

TS = torrsubstans; < betyder mindre än; > betyder större än
J pH-värden kan i basiska lösningar mätas genom direkta undersökningar upp till ca pH 12. Vid pH-värden
över denna nivå måste de beräknas genom att göra mätningar på utspädda lösningar.
2 Mangan och silver är miljörelevanta tungmetaller och särskilt silver har hög giftighet, exempelvis i miljön.
Generella riktvärden saknas dock men data om bakgrundshalter i svensk matjordjinns och kan användas
för översiktligare bedömningar av risker (Halter av 61 spårelement i avloppsslam, stallgödsel,
handelsgödsel, nederbörd samt ijord och gröda; NV Rapport 5148). 75-percentiler. Undersökningar av
dessa metaller i ytvattendrag är fåtaliga.

Mi/jöbedömning vattenprover från Härminge 1:5
Avvikelser från regionala bakgrundshalter

De undersökta vattenproverna är i flertalet fall (tio av elva stycken) kraftigt eller extremt
förorenade av flera av de undersökta tungmetallerna. I sju av dem avviker halterna av
samtliga tungmetaller som det finns bakgrundshaltsdata från med en faktor av minst 25
gånger, i åtskilliga av dem avviker de med mer än l 000 gånger bakgrundshalterna i södra
Sveriges mindre vattendrag. De högsta avvikelserna gäller för zink där halten i prov S055
avviker från bakgrundshalten med inte mindre än 150 000 gånger.
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Flera av tungmetallerna med de mest toxiska egenskaperna avviker kraftigt och till och
med extremt i flera fall.
I åtta av de elva undersökta vattenproverna avviker halten av arsenik minst SOO gånger
eller mer från bakgrundshalter i mindre vattendrag i södra Sverige.
I tio av elva av de undersökta vattenproverna avviker halten av zink med minst 1 000
gånger eller mer.
I fem av de elva undersökta vattenproverna avviker halten av koppar med SOO gånger eller
mer.
I sex av de elva undersökta vattenproverna avviker halten av kvicksilver med SOO gånger
eller mer.
I fyra av de elva undersökta vattenproverna avviker halten av kadmium med SOO gånger
eller mer.
I fyra av de elva undersökta vattenproverna avviker halten av nickel med SOO gånger eller
mer.
I fyra av de elva undersökta vattenproverna avviker halten av vanadin med SOO gånger eller
mer.
Avvikelser från gällande eller föreslagna gränsvärden

Även avseende avvikelser från gällande eller föreslagna gränsvärden föreligger avsevärda
skillnader, både för flera av de undersökta vattenproverna liksom avseende antalet kraftigt
avvikande tungmetaller. De största avvikelserna uppvisar zink.
I samtliga elva undersökta vattenprover avviker halten av zink mest med avvikelser på
minst 1 000 gånger från det föreslagna gränsvärdet, och som mest med inte mindre än
100000 gånger.
I två av de elva undersökta vattenproverna avviker halten av arsenik minst 100 gånger eller
mer från det gällande gränsvärdet.
I fyra av de elva undersökta vattenproverna avviker halten av koppar med 100 gånger eller
mer.
I fyra av de elva undersökta vattenproverna avviker halten av kvicksilver med 100 gånger
eller mer.
Vattenprovet SOS3 skiljer sig tydligt åt från de övriga vattenproverna på så sätt att halterna
av de undersökta tungmetallerna är avsevärt lägre än i de övriga. Halterna i detta
vattenprov avviker tydligast vad avser förslag till gränsvärde avseende zink, avvikelsen är
dock mer måttlig jämfört med övriga vattenprover.
Miljöbedömning - risker

De påvisade halterna av flera tungmetaller som undersökts avviker i sådan grad från
gällande eller föreslagna gränsvärden att de provtagna ytvattnen behöver hanteras i särskild
ordning för att minska riskerna för människors hälsa eller i miljön.
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Halterna i synnerhet av zink ligger i sådana nivåer i flera av vattenproverna att de är akut
dödliga för vattenlevande organismer. Även andra tungmetaller uppvisar i ett flera
vattenprover dödliga nivåer för vattenlevande organismer. Till detta kommer de mycket
höga pH-värdena som för inte mindre än sju av de elva undersökta vattenproverna ska
anses vara direkt frätande (pH-värden över 12,0 väljs här).
Vattenprovet SI 06 är taget i grop som grävts upp i samband med platsundersökningen
(bilder från platsundersökning 2020-02-21) på någon meters djup och under nedgrävda
massor av Black Mass. Det tillrinnande vattnet kan till stora delar förväntas utgöras av
mark-eller grundvatten. Ä ven detta vatten är mycket kraftigt påverkat av de undersökta
tungmetallerna, i inte mindre än åtta av tungmetallerna visar undersökningarna extrema
avvikelser jämfört med bakgrundshalter för ytvatten i södra Sverige. Detta vatten
överskrider också gällande eller föreslagna gränsvärden för tre av tungmetallerna med
mellan 385 och 13 700 gånger för respektive tungmetall.
Vid en jämförelse med Livsmedelsverketsföreskrifter (SLVFS 2001 :30) om dricksvatten
(tabell 1 ovan) är det tydligt att vattenprovet S106 håller så höga halter av särskilt arsenik,
kadmium, koppar, kvicksilver och nickel att aldrig ens kan övervägas att användas för
dricksvattenändamål. Till detta ska föras det mycket höga pH-värdet som gör vattnet
frätande. Uppenbar risk bedöms finnas att mark- och grundvattnet förorenas i betydande
grad i området.
Undersökningsresultaten av vattenproverna visar att förekomsterna av tungmetaller i
vattenproverna från Härminge 1:5 i mycket hög grad bedöms hänga ihop med Black Masshanteringen på platsen. Någon naturlig förklaring till dem bedöms som helt utesluten.
Sammantaget bedöms särskilt halterna av zink, kvicksilver och koppar innebära risk för
människors hälsa eller i miljön om sådant vatten genom läckage, avrinning eller på något
annat sprids i miljön. Risk bedöms även föreligga avseende förekomsten av arsenik.
Riskerna bedöms vara tydligast vad gäller läckage eller avrinning till ytvattensystem som
kan nå åar, bäckar eller sjöar, men även perkolation genom marken ner till grundvatten kan
inte uteslutas.
Kommentar

Arsenik har påvisats i höga halter i några av vattenproverna trots att ämnet inte används
",80m batterimetall. De höga halterna i vissa av vattenproverna (exempelVIS S045, S051, .
SOSS:-SUSioctrS1 06) skulle kunna förklaras genom att arsenik har sådana egenskaper att
det blir lättrörligt vid högre pH-värden till skillnad mot flertalet andra tungmetaller.
Arsenikinnehållet i Black Mass-proverna kan på så sätt genom nederbörden förväntas
tvättas ur Black Mass-materialet jämförelsevis snabbt och resultera i höga halter i
vattenproverna.
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Miljöbedömning - Sammanfattande bedömning av risker

Ett antal vattenprover har tagits på området varav ett som kan förväntas åtminstone delvis
utgöras av mark- eller grundvatten. Undersökningsresultaten visar på kraftig eller extrem
förorening av flera av vattenproverna och för flera av de undersökta tungmetallerna. pHvärdena i flera av dem ligger även i sådana nivåer att vattenproverna måste anses vara
frätande. Undersökningarna av vattenproverna visar att föroreningarna spridit sig över
området.
Sammansättningen av de påvisade tungmetallerna överensstämmer med vad som kan
förväntas uppstå när nederbörden lakar genom Black Mass av det slag som har undersökts i
materialprover från fastigheten.
Hanteringen och lagringen av Black Mass på området måste anses vara omfattande och har
inneburit hantering i stor skala av avfall som ska klassificeras som farligt avfall, särskilt
vad gäller den farliga egenskapen HP14 Ekotoxiskt men troligen även vad avser den farliga
egenskapen HP 8 Frätande genom de påvisade höga pH-värdena i flera av vattenproverna.
Hanteringen kan, inte minst genom de påtagliga och omfattande utlakningarna av farliga
ämnen, inte på något sätt anses ha skett i överensstämmelse med gällande anspråk på
försiktighetsmått och skyddsåtgärder i miljölagstiftningen.
Riskerna for människors hälsa eller i miljön förstärks eftersom de helt dominerande
ämnena med farliga egenskaper utgörs av tungmetaller. Dessa är i samtliga fall
grundämnen som inte kan brytas ner eller ofarliggöras utan över tid enbart kan omvandlas
till olika former beroende på de kemiska och fysiska betingelserna på området på kort och
mycket lång sikt. Vissa av de kemiska former som tungmetallerna kan bilda är mindre
farliga och andra är mer farliga och toxiska.
Sammantaget leder undersökningsresultaten till bedömningen att det på området har skett
en hantering i stor skala av farligt avfall som har lett till utlakning och spridning över
området av flera farliga och rent toxiska ämnen utan någon kontroll alls. Riskerna för
människors hälsa eller i miljön kan inte underskattas och bedöms vara av stor omfattning
och innebära risker, både vad gäller korta tidsperspektiv som långsiktiga sådana.
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Handläggning
Undersökning

Handläggare

Materia/bestämning

i!Jmppri~eipHDldiHtdtItMils Hyden (ansvarig handläggare)

[forensikeraspiranten Helga Nyberg

,I

Miljöbedömning

.forensiska specialisten Nils Hyden (ansvarig handläggare)

Frågor riktas i första hand till forensiska specialisten Nils Hyden (ärendeansvarig),
direkttelefon 010-5628242. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige
handläggaren för berörd undersökningstyp.

Nils Hyden
Forensisk specialist
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Bilaga 1
Klassificeringar med översiktliga toxikologiska och ekotoxikologiska data
Tungmetaller

I mycket låga halter utgör flera tungmetaller viktiga spårämnen för växter och djur. I högre
halter uppstår istället olika toxiska effekter som kan vara akuta eller leda till kroniska
effekter. De undersökta metallerna kategoriseras i miljösammanhang som tungmetaller.
Tungmetaller är grundämnen, vilket betyder att de inte kan brytas ner i miljön utan blir
kvar oförändrade som metalljoner eller metallföreningar. I askor återfinns i praktiken alla
undersökta tungmetaller som metalloxider eller metalls alter. Metalloxider och metalls alter
är inte flyktiga. De avgår därför inte till luften på annat sätt än att de i partikelform, i små
mängder, kan virvla upp med varma luftströmmar från elden. Askor är däremot lätt lakbara
vilket betyder att metallföreningarna lätt kan lakas ut med nederbörden och sedan spridas
ytterligare i miljön. Askor kan också spridas till omgivningen genom t.ex. damning.
Några tungmetaller (främst arsenik, bly, kadmium och kvicksilver) har inga kända
funktioner som spårämnen, utan är enbart toxiska eller ger andra negativa effekter. Särskilt
vattenlevande organismer har visat sig vara känsliga för flera tungmetaller, för vissa t.o.m.
i mycket låga halter. Stora skillnader i känslighet finns mellan olika organismer och
tungmetaller.

Arsenik

Arsenik förekommer oftast som arsenik(III)oxid eller arsenik(V)oxid i naturen. Arsenik
och dess oxider är klassificerade i bilaga VI i CLP-förordningen. Arsenikoxider
klassificeras som cancerogena, som giftiga vid förtäring och inandning. Dessutom
klassificeras de som mycket giftiga för vattenlevande organismer med långtidseffekter,
vilket inkluderar både akuta och kroniska effekter. Se även nedanstående tabell.
Faroangivelse
Faroldass
Cancerogenitet (kategori lA)
H350 Kan orsaka cancer
H30 l Giftigt vidförtäring
Akut toxicitet (kategori 3)
Akut toxicitet (kategori 3)
H331 Giftigt vid inandning
Farligtför vattenmiljön -faraför
Miljöfara
H400 Mycket giftigt för vattenlevande
omedelbara (akuta) effekter på
organismer
vattenmiljön (kategori akut l)
Farligtför vattenmiljön- faraför
H410 Mycket giftigt för vattenlevande
organismer med långtidseffekter
fördröjda (kroniska) effekter på
vattenmiljön (kategori kronisk l)
..
Källa: bilaga VI till CLP-forordmngen (EG 1272/2008), uppdaterad till och med tionde tekniska
anpassningen (EU 2017/776 med ikraftträdande 25 maj 2017).

Arsenikoxider
Hälsofara
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Risker för människor

Arsenik kan ge allvarliga hälsoeffekter vid både akut och långvarig exponering. Intag av
stora doser av oorganiskt bunden arsenik kan ge akuta magtarmbesvär och störning av
hjärtverksamheten och nervsystemet.
Efter långvarig exponering även av mindre mängder kan arsenik ge upphov till tumörer i
hud, lunga, urinblåsa och troligtvis även lever och njurar. Långvarig exponering för
oorganiskt bunden arsenik kan ge upphov till andra hälsoeffekter som hjärt-kärlsjukdom,
leverskada, kronisk hosta och diabetes. Barn är känsligare än vuxna, och när arsenik finns
som markförorening kan barn få i sig stora mängder arsenik, om de stoppar jord och damm
i munnen.
Dricksvatten klassificeras enligt Livsmedelsverket som otjänligt om halten av arsenik
överstiger gränsvärdet 10 flg/l (SLVFS 2001:30).
Risker i miljön

Arsenikföreningar kan orsaka akuta och långvariga effekter både på individer, populationer
och hela samhällen vid koncentrationer från några mikro gram till milligram per liter vatten,
beroende på art och exponeringstid. Vanliga effekter är dödlighet, tillväxthämning,
störning av fotosyntesen, störning av reproduktion samt beteendestörningar. Rörligheten i
mark ökar med ökande pH, vilket innebär att rörligheten är högre i kalkrika jordar. Arsenik
kan anrikas i både växter och djur, och det har inga kända funktioner som spårämne i
någon organism.
Arsenik har observerats orsaka akut dödlighet i hinnkräfta (Daphnia) i halter ner till 1,5
mgll och hos unga laxfiskar ner till 13 ,3 mgll. Tillväxthämning hos sötvattensalger har
observerats i halter ner till 0,69 mg/l. Långtidseffekter (21 dagar) har hos hinnkräftor
(Daphnia) observerats i halter ner till 1,4 mgll och i sötvattensfiskar (28 dagar) ner till 0,54
mgll.
Källförteckning

Institutet för miljömedicin (2017), Arsenik. Tillgänglig på http://ki.se/imm/arsenik [201901-29].
International Programme on Chemical Safety (2001), Arsenie and arsenie compounds.
Environmental Health Criteria No. 224, Geneve: WHO.
Livsmedelsverket (2018), Arsenik. Tillgänglig på www.slv.se [2019-01-29].'

Koppar

Vissa kopparföreningar, koppar(I)klorid, koppar(II)sulfat och koppar(I)oxid är skadliga vid
förtäring, och mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Koppartiocyanat förekommer i båtbottenfårger. Se även tabellen nedan.
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Koppar(I)ldorid
Hälsofara
Miljöfara

Faroangivelse
Faroldass
Akut toxicitet (kategori 4)
H302 Skadligt vidförtäring
Farligtför vattenmiljön -faraför
H400 Mycket giftigtför vattenlevande
omedelbara (akuta) effekter på
organismer
vattenmilj ön (kategori akut l)
Farligtför vattenmiljön- faraför
H410 Mycket giftigtför vattenlevande
fördröjda (kroniska) effekter på
organismer med långtidseffekter
vattenmiljön (kategori kronisk l)
Koppar(l)oxid
Faroangivelse
Faroldass
Hälsofara
Akut toxicitet (kategori 4)
H302 Skadligt vidförtäring
Akut toxicitet (kategori 4)
H332 Skadligt vid inandning
Allvarlig ögonskada/ögon irritation
H318 Orsakar allvarliga ögonskador
(kategori l)
Farligtför vattenmiljön - faraför
H400 Mycket giftigt för vattenlevande
Miljöfara
organismer
omedelbara (akuta) effekter på
vattenmiljön (kategori akut l)
Farligtför vattenmiljön- faraför
H410 Mycket giftigtför vattenlevande
organismer med långtidseffekter
fördröjda (kroniska) effekter på
vattenmiljön (kategori kronisk l)
Faroangivelse
Koppar(II)oxid
Faroldass
Allvarlig ögonskada/ögonirritation
H318 Orsakar allvarliga ögonskador
Hälsofara
(kategori l)
Farligtför vattenmiljön - faraför
H400 Mycket giftigt för vattenlevande
Miljöfara
organismer
omedelbara (akuta) effekter på
vattenmiljön (kategori akut l)
Farligtför vattenmiljön- faraför
H410 Mycket giftigt för vattenlevande
organismer med långtidseffekter
fördröjda (kroniska) effekter på
vattenmiljön (kategori kronisk l)
Koppar(II)sulfat
Faroangivelse
Faroldass
Hälsofara
Akut toxicitet (kategori 4)
H302 Slcadligt vidförtäring
Allvarlig ögonskada/ögonirritation
H319 Orsalcar allvarlig ögonirritation
(kategori 2)
Frätande eller irriterande verkan på
H315 Irriterar huden
hud (kategori 2)
Farligtför vattenmiljön -faraför
H400 Mycket giftigt för vattenlevande
Miljöfara
organismer
omedelbara (akuta) effekter på
vattenmiljön (kategori akut l)
Farligtför vattenmiljön- faraför
H410 Mycket giftigt för vattenlevande
organismer med långtidseffekter
fördröjda (kroniska) effekter på
vattenmiljän (kategori kronisk l)
Koppartiocyanat
Faroangivelse
Faroldass
Miljöfara
Farligtför vattenmiljön - farafär
H400 Mycket giftigtför vattenlevande
omedelbara (akuta) effekter på
organismer
vattenmiljön (kategori akut l)
Farligtför vattenmiljön- fara för
H410 Mycket giftigtfär vattenlevande
organismer med långtidseffekter
fördröjda (kronislca) effekter på
vattenmiljön (kategori kronisk l)
Källa: bIlaga VI tIll CLP-förordmngen (EG 127212008), uppdaterad tIll och med tIOnde tekmska
anpassningen (EV 20171776 med ikrqftträdande 25 maj 2017).
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Risker för människor

Koppar är nödvändigt som spårämne för att kroppen ska fungera normalt och är viktig
bland annat för ämnesomsättningen och omsättningen av järn i kroppen. Ett alltför högt
intag av koppar kan påverka mag-tarmkanalen akut, och ge upphov till kräkningar och
diarre. Spädbarn (0-6 mån) är extra känsliga för höga halter av koppar, vilket de kan få i
sig genom bröstmjölksersättning.
Dricksvatten klassificeras enligt Livsmedelsverket som otjänligt om halten koppar
överstiger gränsvärdet 2 mg/l, och tjänligt med anmärkning om halten koppar överstiger
0,2 mg/l (SLVFS 2001:30).
Risker i miljön

Lösliga kopparjoner, som regel koppar(II)joner, är mycket giftiga för vattenlevande
organismer. Giftigheten hos koppar är beroende av flera omgivningsfaktorer som vattnets
hårdhet och pH. I mycket låga halter utgör koppar ett viktigt spårämne för kärlväxter men i
högre halter kan ämnet vara mycket giftigt.
Kopparklorid och kopparsulfat har observerats orsaka akut dödlighet i hinnkräfta
(Daphnia) i halter ner till 0,005 respektive 0,007 mg/l och kopparsulfat hos yngel av
laxfiskar ner till 0,014 mg/l. Tillväxthämning hos sötvattensalger har observerats i halter
ner till 0,05 mg/l. Långtidseffekter (21 dagar) har hos hinnkräftor (Daphnia) observerats i
halter ner till 0,001 mg/l och i regnbågslax (78 dagar) ner till 0,027 mg/l. Gifteffekter finns
också dokumenterade hos daggmaskar.
Källförteckning

Livsmedelsverket (2015), Koppar. Tillgänglig på www.slv.se [2019-01-29].
International Programme on Chemical Safety (1998), Copper. Environmental Health
Criteria No. 200, Geneve: WHO.

Kvicksilver

Bakgrundshalter av naturligt förekommande kvicksilver i miljön är generellt sett mycket
låga och ligger i svenska jordar normalt sett under 0,1 mg/kg torr jord.
Metalliskt kvicksilver, liksom även andra oorganiska kvicksilverföreningar, kan genom
naturliga processer i miljön omvandlas till organiska kvicksilverföreningar, i första hand
metylkvicksilver. Metylkvicksilver och liknande organiska föreningar tas lätt upp av
organismer i miljön och kan anrikas i hög grad i deras fettvävnader. På så sätt kan
organiska kvicksilverföreningar transporteras långa sträckor i miljön och också uppehålla
sig i ekosystemen under lång tider.
Metalliskt kvicksilver har en jämförelsevis låg kokpunkt och förgasas därför lätt, även vid
rumstemperatur. Kvicksilverånga kan uppehålla sig mellan 0,4 till 3 år i atmosfären och
därför sprida sig över stora ytor. Organiskt och oorganiskt bundet kvicksilver förflyttas
kortare sträckor i mark och vatten.
Polismyndigheten
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Organiskt och oorganiskt bundet kvicksilver klassificeras som dödligt vid förtäring,
hudkontakt och inandning. Organiskt och oorganiskt bundet kvicksilver kan även orsaka
organskador genom lång och upprepad exponering, och är, liksom metalliskt kvicksilver,
mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Metalliskt kvicksilver
klassificeras även som dödlig vid inandning, kan skada fertiliteten, och orsakar
organskador vid lång eller upprepad exponering. Se även nedanstående tabell.
Organiskt och oorganiskt
bundet kvicksilver

Faroldass

Faroangivelse

Hälsofara

Akut toxicitet (kategori 2)
Akut toxicitet (kategori 1)
Akut toxicitet (kategori 2)
Specifik organtoxicitet vid
upprepad exponering
(kategori 2)
Farligtför vattenmiljön -faraför
omedelbara (akuta) effekter på
vattenmiljön (kategori 1)
Mycket giftigt för vattenmiljön faraför fördröjda (kronis/ra)
effekter på vattenmiljön
(kategori 1)

H300 Dödlig vidförtäring
H310 Dödlig vid hudkontakt
H330 Dödlig vid inandning
H373 Kan orsa/ra organs/rador genom
lång eller upprepad exponering

Faroklass

Faroangivelse

Miljöfara

Metalliskt kvicksilver

H400 Mycket giftigtför vattenlevande
organismer
H410 Mycket giftigför vattenlevande
organismer med långtidseffekter

Akut toxicitet (kategori 2)
H330 Dödlig vid inandning
Reproduktionstoxicitet
H360 Kan skadafertiliteten eller det
(kategori 1B)
ofödda barnet
H372 Orsa/rar organs/rador genom lång
Specifik organtoxicitet
(kategori 1)
eller upprepad exponering
Miljöfara
Farligtför vattenmiljön - faraför
H400 Mycket giftigt för vattenlevande
omedelbara (akuta) effekter på
organismer
vattenmilj ön (kategori 1)
H410 Mycket giftigför vattenlevande
Mycket giftigt för vattenmiljön faraför fördröjda (kroniska)
organismer med långtidseffekter
effekter på vattenmiljön
(kategori 1)
Källa: bilaga VI till CLP-förordningen (EG 127212008), uppdaterad till och med tionde teknis/ra
anpassningen (EU 20171776 med ikraftträdande 25 maj 2017).

Hälsofara

Risker för människor

Människor är främst exponerade för kvicksilver genom kosten, och då framför allt från
fisk. Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer ska kvinnor i barnafödande ålder äta
vissa fiskar från svenska insjöar och Östersjön högst 2-3 gånger per år för att inte riskera
att få i sig för höga halter av metylkvicksilver. Det gäller abborre, gädda, gös och lake.
Råden gäller även stora rovfiskar från öppna hav som exempelvis tonfisk (fårsk), stor
hälleflundra och svärdfisk.
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Metylkvicksilver förs över till det ofödda fostret och till bröstmjölk. Barn, vars mödrar har
blivit exponerade för metylkvicksilver under graviditeten, kan födas med flera kognitiva
funktionsnedsättningar, exempelvis intellektuell funktionsnedsättning, sämre
koncentrationsförmåga samt minskad språkkunskap och minnes funktion.
Vuxna människor som exponeras för metylkvicksilver får ökad risk för hjärtkärlsjukdomar. Kvicksilver kan orsaka kroniska skador i kroppen, bland annat genom att
påverka centrala nervsystemet. Exponering av kvicksilver har också visat sig kunna orsaka
koordinationsförluster, talsvårigheter, begränsningar i synfältet, hörselnedsättning,
blindhet, njurproblem och död.
Dricksvatten klassificeras enligt Livsmedelsverket som otjänligt om halten av kvicksilver
överstiger gränsvärdet 1,0 f.!g/l.
Risker i miljön

Flera kvicksilversalter och metylkvicksilver tas lätt upp av olika organismer och anrikas.
Metylkvicksilver är mer giftigt för vattenlevande organismer än oorganiskt bundet
kvicksilver dessutom är det stabilt och kan inte brytas ner i naturen. Kvicksilver anrikas i
näringskedjan, vilket innebär att halterna i rovfiskar och fåglar är högre än halten i deras
bytesdjur. På det sättet kan t.ex. fiskar och fåglar få i sig betydande mängder under sin
levnadstid. Effekter av kvicksilver i fisk och fågel är bland annat minskad
reproduktionsförmåga och skador på nervsystemet.
Oorganiskt kvicksilver har observerats orsaka akut dödlighet i hinnkräfta (Daphnia) i
halter ner till 0,003 mg/l och hos laxfiskar i yngelstadiet ner till 0,005 mg/l.
Tillväxthämning hos sötvattensalger har observerats i halter ner till 0,003 mg/l (organiskt
kvicksilver). Långtidseffekter (21 dagar) har hos hinnkräftor (Daphnia) observerats i halter
ner till 0,013 mg/l.
Växter är generellt sett mindre känsliga för kvicksilverpåverkan, men upptaget av
kvicksilver är som regel kopplat till hur höga halter som finns i marken. Även marktypen
spelar stor roll för hur mycket en växt kan ta upp kvicksilver. Generellt sett lagras
kvicksilver främst i rotdelarna, men för vissa växter och trädslag kan det även lagras i
växtdelarna ovan jord.
Källförteckning

Kemikalieinspektionen (2015), Kvicksilver. Tillgänglig på www.kemi.se [2019-01-29]
Livsmedelsverket (2018), Kvicksilver. Tillgänglig på www.slv.se [2019-01-29].
Institutet för miljömedicin (2017), Kvicksilver. Tillgänglig på http://ki.se/imm/kvicksilver
[2019-01-29].
International Programme on Chemical Safety (1989), Mercury - Environmental Aspects.
Environmental Health Criteria No. 86, Geneve: WHO.
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International Programme on Chemical Safety (1990), Methylmercury. Environmental
Health Criteria No. 101, Geneve: WHO.
International Programme on Chemical Safety (1991), Inorganic mercury. Environmental
Health Criteria No. 118, Geneve: WHO.
Zink
Zink och åtskilliga zinkföreningar har en utbredd användning i flera olika
tillämpningsområden. Exempel är som effektivt korrosionsskydd, i stavbatterier, som
legeringsmetall, pigment i vissa typer av fårger och även medicinska användningsområden
finns. Zink förekommer naturligt i svenska jordar i normala halter på cirka 65 mg/kg
torrvikt. Zinkoxid, lösliga zinkföreningar som zinkklorid och zinksulfat, liksom pulver av
zink klassificeras i CLP-förordningen som mycket giftiga för vattenlevande organismer
med långtidseffekter. Zinksulfat är dessutom skadligt vid förtäring och orsakar allvarliga
ögonskador och zinkklorid är frätande på hud och ögon. Se även nedanstående tabell.
Zink (pulver) och
zinkoxid
Miljöfara

Zinksulfat
Hälsofara

Miljöfara

Zinkklorid
Hälsofara

Faroldass
Farligtför vattenmiljön -faraför
omedelbara (akuta) effekter på
vattenmiljön (kategori akut 1)
Faraför skadliga långtidseffekter - fara
för fördröjda (kroniska) effekter på
vattenmiljön (kategori kronisk l)
Faroklass
Akut toxicitet (kategori 4)
Allvarlig ögons/mda eller ögonirritation
(kategori l)
Farligtför vattenmiljön - faraför
omedelbara (akuta) effekter på
vattenmiljön (kategori akut l)
Faraför skadliga långtidseffekter - fara
för fördröjda (kroniska) effekter på
vattenmiljön (kategori kronisk l)
Farohlass
Akut toxicitet (kategori 4)
Frätande eller irriterande verkan på hud
(kategori lB)

Miljöfara

Faroangivelse
H400 Mycket giftigt för vattenlevande
organismer
H410 Mycket giftigtför vattenlevande
organismer med långtidseffekter
Faroangivelse
H302 S/mdligt vidförtäring
H318 Orsa/mr allvarliga ögons/mdor
H400 Mycket giftigt för vattenlevande
organismer
H410 Mycket giftigt för vattenlevande
organismer med långtidseffekter
Faroangivelse
H302 S/mdligt vidförtäring
H314 Orsakar allvarliga frätskador på
hud och ögon

Farligtför vattenmiljön - faraför
H400 Mycket giftigt för vattenlevande
omedelbara (akuta) effekter på
organismer
vattenmilj ön (kategori akut l)
Faraför skadliga långtidseffekter - fara
H410 Mycket giftigt för vattenlevande
för fördröjda (kroniska) effekter på
organismer med långtidseffekter
vattenmiljön (kategori kronisk l)
..
..
Kalla: bilaga VI till CLP-forordmngen (EG 1272/2008), uppdaterad till och med tIOnde tekms/m
anpassningen (EU 2017/776 med ikraftträdande 25 maj 2017).

Risker för människor
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Den akuta giftigheten hos zink och zinkföreningar är jämförelsevis låg hos såväl
försöksdjur som människa. Inget tydligt stöd finns för att zink eller zinkföreningar är vare
sig mutagena, reproduktionstoxiska eller cancerogena. Intag av större mängder zink kan ge
akuta men normalt övergående hälsoeffekter.
Zink är i mycket låga halter ett livsnödvändigt spårämne som behövs för många
fysiologiska processer i kroppen alltifrån funktionen hos huden, inre organ och till
immunsystemet.
Risker i miljön

Finfördelad zink och lösliga zinkföreningar är mycket giftiga för vattenlevande
organismer. Zink har observerats orsaka akut dödlighet i hinnkräfta (Daphnia) i halter ner
till 0,04 mgll och hos unga laxfiskar ner till 0,06-0,1 mgll beroende på art. Tillväxthämning
hos sötvattensalger har observerats i halter ner till 0,15 mgll. Långtidseffekter (50 dagar)
har hos hinnkräftor (Daphnia) observerats i halter ner till 0,025 mgll och i sötvattens fiskar
(150 dagar) ner till 0,081 mg/l. Vattnets sammansättning av oorganiska ämnen som surhet
(PH) och innehåll av salter och vattnets hårdhet kan påverka zinkjonernas toxicitet kraftigt.
Riskerna för påverkan på organismer är generellt störst i mjuka, närings- och humusfattiga
vatten, samt i vatten med lågt pH.
I mark har skador kunnat iakttas uppträda på marklevande organismer i halter i nivån 200-1
000 mgikg, vilket utgör måttligt höga halter. I mycket låga halter utgör zink ett viktigt
spårämne för växter och däggdjur (ingår i många enzymer).
Källförteckning

International Programme on Chemical Safety (2001), Zinc. Environmental Health Criteria
No. 221, Geneve: WHO.
Livsmedelsverket (2018), Zink. Tillgänglig på www.slv.se [2019-01-29].
Naturvårdsverket (2018), Fakta om zink. Tillgänglig på www.naturvardsverket.se [201901-29].
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Utlåtandes kala
Skalan är utarbetad för NFC:s resultatvärdering. Vid resultatvärdering bedöms storleken hos
resultatvärdet, det vill säga hur mycket resultaten av undersökningen talar för eller emot
huvudhypotesen. Storleksordningen hos resultatvärdet avgör skalsteget. Nedan visas skalstegen
med tillhörande intervall av resultatvärden (V). Om en av hypoteserna kan uteslutas används inte
skalstegen och slutsatsen blir då ett fastställande av faktum. Se även www.nfc.polisen.se.
Skalsteg

Verbalt uttryck

Förklaring

Grad +4

Resultaten talar
extremt starkt för
att ...

Det bedöms vara minst 1 000 000
gånger mer sannolikt att få dessa resultat
om huvudhypotesen är sann än om den
alternativa hypotesen är sann.

Grad +3

Resultaten talar
starkt för att ...

Det bedöms vara minst 6000 gånger mer 6000::;; 11 < 1 000 000
sannolikt att få dessa resultat om
huvudhypotesen är sann än om den
alternativa hypotesen är sann.

Grad +2

Resultaten talar
för att ...

Det bedöms vara minst 100 gånger mer
sannolikt att få dessa resultat om
huvudhypotesen är sann än om den
alternativa hypotesen är sann.

Grad +1

Resultaten talar
i någon mån för
att ...

Det bedöms vara minst 6 gånger mer
sannolikt att få dessa resultat om
huvudhypotesen är sann än om den
alternativa hypotesen är sann.

Grad O

Resultaten talar
varken för eller
emot att ...

Det bedöms vara ungefär lika sannolikt
att få de erhållna resultaten om
huvudhypotesen är sann som om den
alternativa hypotesen är sann.

Grad -1

Resultaten talar
i någon mån för
att ... inte ...

Det bedöms vara minst 6 gånger mer
sannolikt att få dessa resultat om den
alternativa hypotesen är sann än om
huvudhypotesen är sann.

Grad-2

Resultaten talar
för att ... inte ...

Det bedöms vara minst 100 gånger mer
sannolikt att få dessa resultat om den
alternativa hypotesen är sann än om
huvudhypotesen är sann.

Grad -3

Resultaten talar
starkt för att ...
inte ...

Det be?öms v~ra minst 6000 gånger mer
1
< tf < _1_
sannohkt att fa dessa resultat om den
1 000 000
- 6000
alternativa hypotesen är sann än om
huvudhypotesen är sann.

Grad -4

Resultaten talar
extremt starkt för
att ... inte ...

Det bedöms vara minst 1 000 000
gånger mer sannolikt att få dessa resultat
om den alternativa hypotesen är sann än
om huvudhypotesen är sann.
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Uppdragsgivare
Polismyndigheten

Allmän information om NFC:s sakkunnigutlåtanden
Atergivande av sakkunnigutlåtande

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag
ur redovisningen återges i annat dokument ska detta följas aven tydlig hänvisning till
ursprungsdolmmentet.
Standardförfarande och metoder

Standardförfarande och metoder som har använts anges med dolmmentbeteckning.
Standardförfarande och metoder som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC
17025 är markerade med asterisk (*). För förklaring av dokumentbeteckningar hänvisas till
laboratoriets hemsida på IntraPolis eller Internet, www.nfc.polisen.se/tjanster. Önskas mer
information kontakta ärendeansvarig.
Utlåtandeskala

För information om utlåtandeskalan, se sista sidan.
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Material, metodik och material hantering

Materialförteckning har redovisats idelredovisning 1 och tas därför inte med i denna
delredovisning 2.

A1aterial- och vattenproverna benämns i sakkunnigutlåtandet iförkortadformför att öka
läsbarheten. Exempelvis kallas materialet 5401/212 5-20/GO 19 istället genomgående för
G019.

Ändamål
Sammanfattande miljöbedömning

Ändamålet är
att baserat på de sammantagna undersökningsresultaten av materialproverna och
vattenproverna från Lagersberg 3: l göra en sammanfattande milj öbedömning av riskerna
för människors hälsa och i miljön.

Undersökningsrelaterad information
Slutredovisning

Idelredovisning 1 (NFC daterad 2020-03-20) har undersökningsresultat för alla
materialprover redovisats och bedömts. Bedönmingar har även gjorts av dem avseende
frågan om klassificering som farligt avfall liksom kortfattade bedömningar av riskerna för
människors hälsa eller i miljön.
För de fyra vattenprover har undersökningsresultaten redovisats idelredovisning 1 och
bedömningar har gjorts av förekommande avvikelser mot dels bakgrundshalter i mindre
vattendrag i södra Sverige (litteraturdata) och dels avvikelser mot gällande eller föreslagna
gränsvärden för svenska inlandsvatten, se nedan under Bedömningsgrunder - jä17?förelse
med bakgrundshalter och gränsvärden för vattenprov.
Som underlag vid bedömningarna i denna delredovisning har även använts bilder inkomna
i ärendet från uppdragsgivaren i en kompletterande begäran om forensisk undersölming
2020-03-17.
Bedömningsgrunder - avvikelsegrad

Bedömningar av föroreningsgrad av påvisade ämnen baseras på de principer om avvikelse
från jämförvärden som anges i Naturvårdsverkets rapport Metodikför inventering av
förorenade områden - Bedömningsgrunderför miljökvalitet (NV rapport 4918), tabell 5
sid. 28.
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Bedömningsgrunder - jämförelse med bakgrundshalter och gränsvärden för vatten

Bakgrundshalter är de halter som förekommer i vattendraget utan påverkan från det
aktuella utsläppet. Naturvårdsverket har sammanställt normala bakgrundshalter för
ytvatten i olika regioner i rapporten Färslag till gränsvärdenfär särskildafärorenande
ämnen (NV Rapport 5799). De i ärendet relevanta ämnena redovisas i tabell l, se nedan.
Gränsvärden anger maximalt tillåten halt i ytvatten och avser, beroende på ämne, antingen
årsmedelvärden eller halter vid enstaka mättillfållen. Överskridande av gränsvärden
innebär större eller mindre risker för oönskade effekter i vattenmiljön om de fortskrider.
Överskridanden ska leda till att åtgärder vidtas för att sänka halten av det aktuella ämnet
till sådana nivåer att gränsvärdet varaktigt underskrids. Anspråk på åtgärder från
tillsynsmyndigheten förutsätter att ett tillräckligt mätunderlag finns tillgängligt. Havs- och
vattenmyndigheten har fastställt gränsvärden för ett antal förorenande änmen i föreskriften
Klassificering och l11iljäkvalitetsnorl11er avseende ytvatten (HVMFS 2013: 19).
Naturvårdsverket har föreslagit gränsvärden för ytterligare änmen (NV Rapport 5799).
Alla dessa redovisas nedan i tabell l.
För att bedöma om halten i ett vattenprov avviker från opåverkat ytvatten jämförs halten
antingen med påvisade halter i bakgrundsprov uppströms utsläppet eller från andra
jämförbara ytvatten (miljöövervakningsdata). Utöver detta görs jämförelser med
bakgrundshalter för ytvatten i relevant region och med gränsvärden för ytvatten i Sverige
(litteraturdata). Saknas data eller mätvärden görs jämförelser med de uppgifter eller data
som films tillgängliga. Vattenprov som bedöms kunna representera aktuella
bakgrundsnivåer salmas i ärendet. Översiktlig vägledning om påverkan, förorening eller
avvikelser får därför hämtas genom jämförelser med litteraturuppgifter om
bakgrundshalter i regionala ytvatten.
Utsläpp eller läckage till exempelvis ett dike eller dagvattensystem kan som regel jämföras
med utsläpp i ett naturligt ytvattensystem som å, sjö eller hav eftersom vattnet normalt inte
genomgår någon rening.
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Tungmetaller, bakgrundshalter och gränsvärden
Regionala
bakgrundshalter

Påvisade ämnen

4(19)

,L/gI/

l

Maximalt tillåten
koncentration i
o
ytvatten -

Otjänligt dricksvatten
LIVSFS 2017:2 4

flgl/

flgl/

5,0

Antimon (Sb)
0,3

7,9

10

Bly (Pb)

0,24

14

10

Kadmium (Cd)

0,016

0,45-1,5

5,0

Kobolt (C o)

0,06

Koppar (Cu)

0,5

2,0

Krom (Cr)

0,2

50

0,004

1,0

Arsenik (As)
Barium (Ba)

Kvicksilver (Hg)
Molybden (Mo)
Nickel (Ni)

0,4

Vanadin (V)

0,2

Zink (Zn)

2,0

34

20

< = mindre än; > större än; - = Jäll?/,örvärde saknas
Ur Naturvårdsverkets mpport Förs/ag till gränsvärden/ör särskilda/örorenande ämnen Stöd till
vatten/11yndighetema vid statusklass{jicering och/astställande av MKN. (Rapport 5799), Tabell 9 sid. 24
(Regionala bakgrundshalter i mindre vallen drag i södra Sverige).
l Ur bilaga 6 till Havs och vallenmyndighetens/öreskr{{ter om klass{ficering och miljökvalitetsnormer
avseende ytvallen (HVMFS 2013: l 9). De angivna halterna utgör maximalt tillåten koncentration i
inland~ytvallen eller/örslag till sådana. Gränsvärdet/ör kadmium bestäms av ytvattnets hårdhet (halten av
kalciu/11 som CaCO .1), se tabell 1.2 sid. 175f/
j Föreslagna gränsvärden ur Naturvårdsverkets mpport Förslag till gränsvärden/ör särskilda/örorenande
ämnen - Stöd till vCillenmyndigheterna vid statusklass{jicering och /astställande av MKN. (Rapport 5799).
Angivet värde avser lI!jukare vallen (innehåll av CaCO .1 < 24 mg/I).
~ Utdrag ur Livsmedelsverkets/öreskr{{ter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten.
I

Gällande föreskrifter för dricksvatten Uvsl11edelsverketsföreskrifter (SLVFS 2001 :30) 0111
dricksvatten anger acceptabla halter för flera ämnen varav flera tungmetaller, se tabell l
ovan. Regelrätta jämförelser med dessa är knappast relevanta i ärendet men kan ge
information om storleksordningar för tolerabelt vatten för människor.
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Undersökning och Slutsats
Tabell 2 nedan redovisades idelredovisning 1 och undersökningsresultaten från de fyra
undersökta vattenproverna beskrevs ett och ett. Här tas tabellen med igen vad avser de
sammanfattande bedönmingarna om risker för människors hälsa och i miljön i syfte att öka
läsbarheten.

Tabell 2

Tungmetaller och pH-värden i vattenprover; Lagersberg 3:1
Vattenprov
GOl7
pg/I

Vattenprov
GOlS
pg/I

Vattenprov
GOl9
pg/I

Vattenprov
G020
pg/I

pH-värde!

9,9

12,7

Antimon (Sb)

0,60
94

0,76
l 100

12,8
< 0,20

270

Bly (Pb)

880
250

400
180

7,7
< 0,20
< 2,0

Kadmium (Cd)

82

89
110

8,4
< 1,0

< 1,0

Kobolt (Co)

230
510

120

5,8
310

2,0
< 5,0

570
7,5
l 100

6,1
< 1,0
2,2

43

85
< 2,0

Ämne

Arsenik (As)
Barium (B a)

Koppar (Cu)
Krom (Cr)
Kvicksilver (Hg)
Molybden (Mo)
Nickel (Ni)

250
12
340
l 600

370O
320
26
3300
650
140

Zink (ZI1)

180
41 000

48000

79
5900

Mangan (Mn)2

48000

36000

55

Silver (Ag)2

3,4
110000

6,6
13000

1,2
510

Vanadin (V)

Järn (Fe)
TS

20
< 5,0

560
53
0,75
510

torrslIbstans; < betyder mindre än; > betyder större än

pH-värden kan i basiska lösningar mätas genom direkta lIndersökningar lIPP till ca pH 12. Vid pH -värden
över denna nivå måste de beräknas genom att göra mätningar på lItspädda lösningar.
2 Mangan och silver är miljörelevanta tllngmetaller och särskilt silver hal' hög gijiighet, exempelvis i miljön.
Generella riktvärden saknas dock men data 0117 bakg/'llncl.vhalter i svensk matjord./inns och kan användas
/ör översiktligare bedömningar av risker (Halter av 61 spårelement i avloppsslam, stallgödsel,
handelsgödsel, nederbörd samt ijord och gröda; iV V Rapport 5148). 75-percentiler. Undersökningar av
dessa metaller i ytvattendrag är/åtaliga.
I
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Miljöbedömning vattenproverna från Lagersberg 3:1
Avvikelser från regionala bakgrundshalter

Tre av de fyra undersökta vattenproverna är kraftigt eller extremt förorenade av flera av de
undersökta tungmetallerna.
För åtskilliga tungmetaller avviker halterna mer än 1 000 gånger jämfört med
bakgrundshalterna i mindre vattendrag i södra Sverige. De högsta avvikelserna gäller för
zink där halten i vattenprovet GO 18 avviker från bakgrundshalten med inte mindre än
24 000 gånger. Flera av tungmetallerna med de mest toxiska egenskaperna avviker kraftigt
och till och med extremt i flera fall.
I två av de undersökta vattenproverna avviker halten av kobolt med 2000 gånger eller mer.
I två av de fyra undersökta vattenproverna avviker halten av arsenik minst 500 gånger eller
mer från bakgrundshalter i mindre vattendrag i södra Sverige.
I två av de undersökta vattenproverna avviker halten av kadmium med 500 gånger eller
mer.
I tre av de undersökta vattenproverna avviker halten av vanadin med 400 gånger eller mer.
I två av de undersökta vattenproverna avviker halten av bly med 370 gånger eller mer.
I två av de undersökta vattenproverna avviker halten av koppar med 100 gånger eller mer.
I tre av de undersökta vattenproverna avviker halten av kvicksilver med 100 gånger eller
mer.
Vattenprovet G020 skiljer sig tydligt åt från de övriga tre vattenproverna på så sätt att
halterna av de undersökta tungmetallerna är avsevärt lägre än i de övriga. Halterna i detta
vattenprov avviker tydligast vad avser bakgrundshalten för zink, avvikelsen är dock mindre
jämfört med övriga vattenprover.
A vvikelser från gällande eller föreslagna gränsvärden

Ä ven avseende avvikelser från gällande eller föreslagna gränsvärden föreligger avsevärda
skillnader, både för flera av de undersökta vattenproverna liksom avseende antalet kraftigt
avvikande tungmetaller. De största avvikelserna uppvisar zink i samtliga fyra undersökta
vattenprover.
I samtliga undersökta vattenproverna avviker halten av zink mest med avvikelser på knappt
300 gånger från det föreslagna gränsvärdet, och som mest med inte mindre än 24 000
gånger.
I tre av de undersökta vattenproverna avviker halten av kvicksilver minst 100 gånger eller
mer från det gällande gränsvärdet.
I två av de undersökta vattenproverna avviker halten av koppar med 100 gånger eller mer.
I två av de undersökta vattenproverna avviker halten av kadmium med 50 gånger eller mer.
I tre av de undersökta vattenproverna avviker halten av krom minst 80 gånger eller mer
från det gällande gränsvärdet.
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Miljöbedömning - risker

De påvisade halterna av flera tungmetaller som undersökts avviker i sådan grad från
gällande eller föreslagna gränsvärden att de provtagna ytvattnen behöver hanteras i särskild
ordning för att minska riskerna för människors hälsa eller i miljön.
Halterna i synnerhet av zink ligger i sådana nivåer i flera av vattenproverna att de är akut
dödliga för vattenlevande organismer. Även andra tungmetaller uppvisar i ett eller flera
vattenprover dödliga nivåer för vattenlevande organismer. Till detta kommer de mycket
höga pH-värdena som för två av de fyra undersökta vattenproverna ska anses vara direkt
frätande (pH-värden över 12,0 väljs här).
Vid en jämförelse med Livs111edelsverketsföreskr(fter (SL VFS 2001 :30) 0111 dricksvatten
(tabell l ovan) är det tydligt att exempelvis vattenprovet GO 18 håller så höga halter av
särskilt arsenik, kadmium, koppar och kvicksilver att sådant vatten aldrig ens kan
övervägas att användas för dricksvattenändamål. Till detta ska föras det mycket höga pHvärdet som gör vattnet frätande. Uppenbar risk bedöms finnas att mark- och grundvattnet
kan förorenas i betydande grad i området.
Undersökningsresultaten av vattenproverna ger vid handen att förekomsterna av
tungmetaller i vattenproverna från området i mycket hög grad bedöms hänga ihop med
Black Mass-hanteringen på platsen. Någon naturlig förklaring till dem bedöms som helt
utesluten.
Sammantaget bedöms särskilt halterna av zink, kvicksilver och koppar innebära risk för
mälmiskors hälsa eller i miljön om sådant vatten genom läckage, avrinning eller på något
annat sprids i miljön. Risk bedöms även föreligga avseende förekomsten av arsenik.
Riskerna bedöms vara tydligast vad gäller läckage eller avrinning till ytvattensystem som
kan nå åar, bäckar eller sjöar, och inte heller kan perkolation genom marken ner till
grundvatten inte uteslutas.
Kommentar

Arsenik har påvisats i höga halter i några av vattenproverna trots att ämnet inte används
som batteri metall. De höga halterna i vissa av vattenproverna (särskilt GO 18 och GO 19)
skulle kunna förklaras genom att arsenik har sådana egenskaper att det blir lättrörligt vid
högre pH-värden till skillnad mot flertalet andra tungmetaller. Arsenikinnehållet i Black
Mass-proverna kan på så sätt genom nederbörden förväntas tvättas ur Black Massmaterialet jämförelsevis snabbt och resultera i höga halter i vattenproverna.

Miljöbedömning - Sammanfattande bedömning av risker Lagersberg 3:1

Fyra vattenprover har tagits på området. Undersölmingsresultaten visar på kraftig eller
extrem förorening av flera av vattenproverna och för ett flertal av de undersökta
tungmetallerna. pH-värdena i flera av dem ligger även i sådana nivåer att vattenproverna
måste anses vara frätande. Undersökningarna av vattenproverna visar att föroreningarna
spridit sig över området.
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Sammansättningen av de påvisade tungmetallerna i vattenproverna överensstämmer med
vad som kan förväntas uppstå när nederbörd lakar genom Black Mass av det slag som har
undersökts i materialprover från fastigheten. Någon naturlig förklaring till dem bedöms
som helt utesluten.
Hanteringen och lagringen av Black Mass på området måste anses vara omfattande och har
inneburit hantering i stor skala av avfall som ska klassificeras som farligt avfall, särskilt
vad gäller den farliga egenskapen HP 14 Ekotoxiskt men troligen även vad avser den farliga
egenskapen HP 8 Frätande. Hanteringen kan, inte minst genom de påtagliga och
omfattande utlakningarna av farliga ämnen, inte på något sätt anses ha skett i
överensstämmelse med gällande anspråk på försiktighetsmått eller skyddsåtgärder i
milj ölagstiftningen.
Riskerna för människors hälsa eller i miljön förstärks eftersom de helt dominerande
ämnena med farliga egenskaper utgörs av tungmetaller. Dessa är i samtliga fall
grundänmen som inte kan brytas ner eller ofarliggöras utan över tid enbart kan omvandlas
till olika former beroende på de kemiska och fysiska betingelserna på området på kort och
mycket lång sikt. Vissa av de kemiska former som tungmetallerna kan bilda är mindre
farliga och andra är mer farliga och toxiska.
Sammantaget leder undersölmingsresultaten till bedömningen att det på området har skett
en hantering i stor skala av farligt avfall som har lett till utlalming av flera farliga och rent
toxiska ämnen utan någon kontroll. Riskerna för människors hälsa eller i miljön kan inte
underskattas och bedöms också vara av stor omfattning, både vad gäller korta
tidsperspektiv som långsiktiga sådana.

Handläggning
Undersökning

Handläggare

Miljöbedömning

forensiska specialisten Nils H yd6n (ansvarig handläggare)
forensikeraspiranten Helga Nyberg

Frågor riktas i första hand till forensiska specialisten Nils Hyd6n (ärendeansvarig),
direkttelefon Ol 0-562 82 42. Eventuell kallelse till rättegång ställs till den ansvarige
handläggaren för berörd undersökningstyp.

Nils Hyd6n
F orensisk specialist
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Bilaga 1
Klassificeringar med översiktliga toxikologiska och ekotoxikologiska data

Tungmetaller

I mycket låga halter utgör flera tungmetaller viktiga spårämnen för växter och djur. I högre
halter uppstår istället olika toxiska effekter som kan vara akuta eller leda till kroniska
effekter. De undersökta metallerna kategoriseras i miljösammanhang som tungmetaller.
Tungmetaller är grundämnen, vilket betyder att de inte kan brytas ner i miljön utan blir
kvar oförändrade sommetalljoner eller metallföreningar. I askor återfinns i praktiken alla
undersökta tungmetaller som metalloxider eller metallsalter. Metalloxider och metalls alter
är inte flyktiga. De avgår därför inte till luften på alUlat sätt än att de i partikelform, i små
mängder, kan virvla upp med varma luftströmmar från elden. Askor är däremot lätt lakbara
vilket betyder att metallföreningarna lätt kan lakas ut med nederbörden och sedan spridas
ytterligare i miljön. Askor kan också spridas till omgivningen genom t.ex. damning.
Några hmgmetaller (främst arsenik, bly, kadmium och kvicksilver) har inga kända
funktioner som spårämnen, utan är enbart toxiska eller ger andra negativa effekter. Särskilt
vattenlevande organismer har visat sig vara känsliga för flera hmgmetaller, för vissa t.o.m.
i mycket låga halter. Stora skillnader i känslighet finns mellan olika organismer och
hmgmetaller.

Arsenik

Arsenik förekommer oftast som arsenik(III)oxid eller arsenik(V)oxid i naturen. Arsenik
och dess oxider är klassificerade i bilaga VI i CLP-förordningen. Arsenikoxider
klassificeras som cancerogena, som giftiga vid förtäring och inandning. Dessutom
klassificeras de som mycket giftiga för vattenlevande organismer med långtidseffekter,
vilket inkluderar både akuta och kroniska effekter. Se även nedanstående tabell.
Arsel1ikoxider

Faroldass

Faroal1givelse

Hälsofara

Cancerogenitel (kategori l A)

H350 Kan orsaka cancer

Akut toxicitet (kategori 3)

H30 l Giftigt vid förtäring

Akut toxicitet (kategori 3)

H331 Giftigt vid inandning

Farligt/öl' vattenmi(jön -/ara/ör
omedelbara (alwta) efFekter på
vattenmiljön (kategori akut l)
Farligtföl' vattenmi(jön- fara föl'

H400 J\1J1cket gifiigtför vatten levande
organ ismer

Miljöfara

H410 J\1J'cket gijiigt/ör vattenlevande
organismer med långtidsefFekter

fördröjda (kroniska) efFekter på
vattel1mi(jön (kategori kronisk l)
..
'..
Kal/a: IJllaga VI tll/ CLP:jol'Ordl1lngen
(EG 127212008), uppdaterad tll/ och med Ilonde tek11lska
anpassningen (EU 20171776 med ikrajiträdande 25 maj 2017).
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Risker för människor

Arsenik kan ge allvarliga hälsoeffekter vid både akut och långvarig exponering. Intag av
stora doser av oorganiskt bunden arsenik kan ge akuta magtarmbesvär och störning av
hjärtverksamheten och nervsystemet.
Efter långvarig exponering även av mindre mängder kan arsenik ge upphov till tumörer i
hud, lunga, urinblåsa och troligtvis även lever och njurar. Långvarig exponering för
oorganiskt bunden arsenik kan ge upphov till andra hälsoeffekter som hjärt-kärlsjukdom,
leverskada, kronisk hosta och diabetes. Barn är känsligare än vuxna, och när arsenik finns
som markförorening kan barn få i sig stora mängder arsenik, om de stoppar jord och damm
1 munnen.
Dricksvatten klassificeras enligt Livsmedelsverket som otjänligt om halten av arsenik
överstiger gränsvärdet 1O ~lg/l (SLVFS 2001:30).
Risker i miljön

Arsenikföreningar kan orsaka akuta och långvariga effekter både på individer, populationer
och hela samhällen vid koncentrationer från några mikrogram till milligram per liter vatten,
beroende på art och exponeringstid. Vanliga effekter är dödlighet, tillväxthämning,
störning av fotosyntesen, störning av reproduktion samt beteendestörningar. Rörligheten i
mark ökar med ökande pH, vilket innebär att rörligheten är högre i kalkrika jordar. Arsenik
kan anrikas i både växter och djur, och det har inga kända funktioner som spårämne i
någon organism.
Arsenik har observerats orsaka akut dödlighet i hinnkräfta (Daphnia) i halter ner till 1,5
mg/l och hos unga laxfiskar ner till 13,3 mg/l. Tillväxthämning hos sötvattensalger har
observerats i halter ner till 0,69 mg/l. Långtidseffekter (21 dagar) har hos hinnkräftor
(Daphnia) observerats i halter ner till 1,4 mg/l och i sötvattensfiskar (28 dagar) ner till 0,54
mg/l.
Källförteckning

Institutet för miljömedicin (2017), Arsenik. Tillgänglig på http://ki.se/imm/arsenik [201901-29].
International Programme on Chemical Safety (2001), Arsenie and arsenie compollnds.
Environmental Health Criteria No. 224, Geneve: WHO.
Livsmedelsverket (2018), Arsenik. Tillgänglig på www.slv.se [2019-01-29].'

Kadmium

Kadmium förekommer oftast som oorganisk oxid, hydroxid, karbonater eller metaUsalter i
naturen. Kadmium har ett relativt högt ångtryck vid upphettning vilket gör att påtagligare
mängder kan avgå till luften, exempelvis i samband med okontrollerad eldning. Kadmium,
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kadmiumoxid och flera kadmiumsalter är klassificerade i bilaga VI till CLP-förordningen.
Kadmium och kadmiumoxid klassificeras som cancerogena, och misstänks kunna orsaka
genetiska effekter samt kunna skada fertiliteten och det ofödda barnet. Kadmiumoxid
klassificeras även som dödligt vid inandning och att orsaka organskador vid lång eller
upprepad exponering. Kadmiumoxid är mycket giftigt för vattenlevande organismer med
långtidseffekter, se även nedanstående tabell.
Kadmium,
kadmiumoxid

Faroldass

Faroangivelse

Hälsofara

Cancerogenitet (kategori lB)
Spec(/ik organtoxicitet lfpprepad
exponering (kategori l)
Aklft toxicitet(kategori 2)
MlItagenitet i könsceller
(kategori 2)
Rep ro dlfkt ionstox icitet
(kategori 2)
Farligtföl' vallenmiljön -faraföl'
omedelbara (aklfta) effekter på
vallenmiljön (kategori akut l)
Farligtfor lY/tlenmiljön -farafal'
fördröjda (kroniska) e/fekter på
vallen111iljön (kategori kronisk l)

H3S0 Kan orsalw cancer
H372 Orsakar organskador genom lång eller
lfpprepad exponering
H330 Dödligt vid inandning
H341 Misstänks klfnna orsaka genetiska
defekter
H361 fd Misstänks klfnna skada fertiliteten och
det ofödda ba/'l1et
H400 Mycket giftigtfal' vallenlevande
organismer

Kadmillmkarbonat
och kadmiumnitrat

Faroldass

Faroangivelse

Hälsofara

Cancerogenitet (kategori I B)
Aklft toxicitet (kategori 4)
Aklft toxicitet (kategori 4)
Aklft toxicitet (kategori 4)
Mlftagenitet i könsceller
(kategori l)

H3S0
H332
H312
H302
H340

Specifik organtoxicitet - lfpprepad
exponering (kategori l)
Aklft toxicitet*(kategori 2)

H372 Orsakar organskador genom lång eller
lfpprepad exponering
H330 Dödligt vid inandning
H400 l\{vcket giftigt föl' vallen levande
organismer

Miljöfara

Miljöfara

Farligtfal' vatlenmiljön -faraföl'
omedelbara (akllta) e/lekter på
vallenmiljön (kategori akut l)
Farligtföl' vatlel1ll1ifjön -farafiJr
fördröjda (kroniska) etlekter på
vallenmiljön (kategori kronisk l)

H410 Mycket gifiigtfor vallenlevande
organismer med långtidseffekter

Kan orsaka cancer
Skadligt vid inandning
Skadligt vid hlfdkontakt
Slwclligt vidförtäring
Kan orsaka genetiska defekter

H410 l\{vcket gifiigtför vallenlevande
organismer med långtidse/f'e1cter

.. endast kadnlll11nkarbonat
*Galler

Källa: bilaga VI till CLP:forordningen (EG 12 72/2008). IIppdaterad till och med tionde tekniska
anpas.\·ningen
(EU 2017/776 med ikrafiträdande 25 maj 2017).

Risker för människor
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Intag via födan av kadmium orsakar att ämnet stannar kvar i kroppen under lång tid, och
ansamlas framför allt i njurarna. Detta kan leda till nedsatt njurfunktion, och skador på
njurarna är vanligtvis kroniska. Kadmium kan orsaka benskörhet vid mycket låga nivåer
hos både människa och djur. Exponering under längre tid via luftvägarna har visat sig
kunna orsaka KOL och lungcancer. Det finns även indikationer på att kadmium kan öka
risken för hormonberoende tumörer som bröst- och livmodercancer. Ny forskning tyder
även på att kadmium kan påverka risken för hjärt-kärlsjukdom, och att det kan påverka
tillväxt och den intellektuella utvecklingen hos foster och små barn.
Dricksvattnen klassificeras enligt Livsmedelsverket som otjänligt om halten kadmium
överstiger gränsvärdet 5 ~lg/l.

Risker för miljön

Kadmium tas upp av både marklevande och vattenlevande djur. Det är en av de giftigaste
metallerna för sötvatten1evande djur, som kan påverkas av mycket lägre halter än marina
djur. En del mikroorganismer och ryggradslösadjur har stor benägenhet att ta upp
kadmium. Detta innebär att halten kadmium kan vara upp till flera tusen gånger högre i
mikroorganismen eller i det ryggradslösa djuret än i omgivningen. Giftigheten ökar i
närvaro av zink eller lägre pH, och minskar i närvaro av högre halter av kalcium och
organiskt material. Under vegetationsperioden ökar giftigheten för alger och djurplankton i
näringsrika sötvatten.
Kadmium har observerats orsaka akut dödlighet i hinnkräfta (Daphnia) i halter ner till 0,03
mg/l och hos unga laxfiskar ner till 0,006 mg/l. Tillväxthämning hos sötvattensalger har
observerats i halter ner till 3,7 mg/l. Långtidseffekter (21 dagar) har hos hinnkräftor
(Daphnia) observerats i halter ner till 0,014 mg/l.
Marklevande organismer är som regel betydligt mindre känsliga och påverkas i olika
utsträckning av kadmium beroende på art.
Flera olika växter tar lätt upp kadmium genom rötterna, och ofta lagras det mesta där. Dock
kan kadmium anrikas i jämförelsevis höga halter i de delarna ovan jord, exempelvis
vetekärnor. I marker med lågt pH ökar upptaget av kadmium i växter, och upptaget är
vanligtvis proportionellt mot halten kadmium i marken. Vissa ätliga svampar, t.ex.
champinjoner, har visat sig kunna ackumulera höga halter av kadmium även på platser som
inte innehåller höga halter. Kadmium har ingen känd spårämneseffekt hos växter eller djur.

Källförteckning:

International Programme on Chemical Safety (1992), Cadmiul11 - El1virol1l11enta/ aspects,
Environmental Health Criteria No. 135, Geneve: WHO.
International Programme on Chemical Safety (1992), Cadmiul11, Environmental Health
Criteria No. 134, Geneve: WHO.
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Livsmedelsverket (2019), Kadmium. Tillgänglig på www.slv.se [2019-01-29].
Institutet för miljömedicin (2017), Kadmium. Tillgänglig på https://ki.selimmJkadmium-O,
[2019-01-29] .
WHO, 2010. Exposure to cadmium: a major public health cancern, Geneve, WHO.
Tillgänglig på: http://www.who.int/ipcs/features/cadmium.pdf?ua=l, [2019-01-29].

Koppar

Vissa kopparföreningar, koppar(I)klorid, koppar(II)sulfat och koppar(I)oxid är skadliga vid
förtäring, och mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Koppartiocyanat förekommer i båtbottenfårger. Se även tabellen nedan.
Koppar(I)ldorid
Hälsofara
Miljöfara

Koppar(I)oxid
Hälsofara

Miljöfara

Koppar(II)oxid
Hälsofara
Miljöfara

Koppar(II)sulfat
Hälsofara

Milj ö llml

Faroldass
Akut toxicitet (kategori 4)
Farligt/ör vaffenmi(jön -fara/ör
omedelbara (akuta) effekter på
vattenmiljön (kategori akut l)
Farligt/öl' vattenmi(jön-/ara/ör
fördröjda (kroniska) eflekter på
vattenmi(jön (kategori kronisk l)
Faroklass
Akut toxicitet (kategori 4)
Akut toxicitet (kategori 4)
Allvarlig ögonskadaiögonirritation
(kategori l)
Farligt/ör vaffe11lni(jön -/aralör
omedelbara (akuta) e.U'ekter på
vaffenmi(jön (kategori akut l)
Farligt/öl' vattenmi(jön- fara/ör
fördröjda (kroniska) ejJ'ekter på
vaffel7lni(jön (kategori kronisk l)
Faroldass
Allvarlig ögonskadaiögonirritation
(kategori l)
Farligt/öl' vattenmi(jön -fara/ör
omedelbara (aklIta) e.flekter på
vaffel7ll1i(jön (kategori akut l)
Farligt/ör vattel7lni(jön-/ara/ör
fördröjda (kl'Oniska) e.ff'ekter på
vattenmiljön (kategori kronisk l)
Faroldass
Akut toxicitet (kategori 4)
Allvarlig ögonskadaiögonirritation
(kategori 2)
Frätande el/el' irriterande verkan på
hud (kategori 2)
Farligt/ål' vaffenmiljön -fara/ör
omedelbara (akuta) e.ff'ekter på
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Faroangivelse
H302 Skadligt vid förtäring
H400 Mycket giftigt/ör vaffenlevande
organ ismer
H410 Mycket giftigt/ör vaffenlevande
organismer med långtidseffekter
Faroangivelse
H302 Skadligt vid.f(Märing
H332 Skadligt vid inandning
H318 Orsakar al/varliga ögonskador
H400 Mycket gifiigt/ör vattenlevande
organismer
H410 Mycket giftigt/ör vattenlevande
organismer med långtidse.ff'ekter
Faroangivelse
H318 Orsakar cdIvarliga ögonskador
H400 Mycket giftigt/ör vaffenlevande
organismer
H41 O l\/~vcket g(/tigt/ör vattenlevande
organismer med långtidseff'ekter
Faroangivelse
H302 Skadligt vid/i'jrtäring
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
H315 Irriterar hIIden
H400 l\l!vcket giftigt/ål' vattenlevande
organismer
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valtel11ni(jön (kategori akut l)
Farligt föl' vat tenm i(jön- fara föl'
H410 Mycket g[/iigtför vattenlevande
fördröjda (kroniska) e.fldaer på
organismer med långtidseflekter
vattenmi(jön (kategori kronisk l)
Koppartiocyallat
Faroallgivelse
Faroldass
Miljöfara
Farligt/ilr vattenmiljön -faraföl'
H400 Mycket giftigtföl' vattenlevande
omedelbara (a/w ta) e.flekter på
organ ismer
vatlel1111i(jön (kategori akut l)
F arligt/ilr vatle11111 i/jön- fara föl'
H410 Mycket giftigtföl' vatlenlevande
organismer med långtids'eflekter
fördröjda (kroniska) e.flekter på
vattenmi/jön (kategori kronisk l)
Käl/a: bilaga VI till CLP:förordningen (EG 127212008), uppdaterad till och med tionde tekniska
anpassningen (EU 20171776 med ikrqfiträdande 25 mqj 2017).

Risker för människor

Koppar är nödvändigt som spårämne för att kroppen ska fungera normalt och är viktig
bland annat för ämnesomsättningen och omsättningen av järn i kroppen. Ett alltför högt
intag av koppar kan påverka mag-tarmkanalen akut, och ge upphov till kräkningar och
diarre. Spädbarn (0-6 mån) är extra känsliga för höga halter av koppar, vilket de kan få i
sig genom bröstmjölksersättning.
Dricksvatten klassificeras enligt Livsmedelsverket som otjänligt om halten koppar
överstiger gränsvärdet 2 mg/l, och tjänligt med anmärkning om halten koppar överstiger
0,2 mg/l (SLVFS 200 1:30).
Risker i miljön

Lösliga kopparjoner, som regel koppar(II)joner, är mycket giftiga för vattenlevande
organismer. Giftigheten hos koppar är beroende av flera omgivningsfaktorer som vattnets
hårdhet och pH. I mycket låga halter utgör koppar ett viktigt spårämne för kärlväxter men i
högre halter kan ämnet vara mycket giftigt.
Kopparklorid och kopparsulfat har observerats orsaka akut dödlighet i hinnkräfta
(Daphnia) i halter ner till 0,005 respektive 0,007 mg/l och kopparsulfat hos yngel av
laxfiskar ner till 0,014 mg/l. Tillväxthämning hos sötvattensalger har observerats i halter
ner till 0,05 mg/l. Långtidseffekter (21 dagar) har hos himucräftor (Daphnia) observerats i
halter ner till 0,00 l mg/l och i regnbågslax (78 dagar) ner till 0,027 mg/l. Gifteffekter finns
också dokumenterade hos daggmaskar.
Källförteckning

Livsmedelsverket (2015), Koppar. Tillgänglig på www.slv.se [2019-01-29].
International Programme on Chemical Safety (1998), Capper. Environmental Health
Criteria No. 200, Geneve: WHO,

Kvicksilver
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Bakgrundshalter av naturligt förekommande kvicksilver i miljön är generellt sett mycket
låga och ligger i svenska jordar normalt sett under 0,1 mg/kg torr jord.
Metalliskt kvicksilver, liksom även andra oorganiska kvicksilverföreningar, kan genom
naturliga processer i miljön omvandlas till organiska kvicksilverföreningar, i första hand
metylkvicksilver. Metylkvicksilver och liknande organiska föreningar tas lätt upp av
organismer i miljön och kan anrikas i hög grad i deras fettvävnader. På så sätt kan
organiska kvicksilverföreningar transporteras långa sträckor i miljön och också uppehålla
sig i ekosystemen under lång tider.
Metalliskt kvicksilver har en jämförelsevis låg kokpunkt och förgasas därför lätt, även vid
rumstemperatur. Kvicksilverånga kan uppehålla sig mellan 0,4 till 3 år i atmosfären och
därför sprida sig över stora ytor. Organiskt och oorganiskt bundet kvicksilver förflyttas
kortare sträckor i mark och vatten.
Organiskt och oorganiskt bundet kvicksilver klassificeras som dödligt vid förtäring,
hudkontakt och inandning. Organiskt och oorganiskt bundet kvicksilver kan även orsaka
organskador genom lång och upprepad exponering, och är, liksom metalliskt kvicksilver,
mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Metalliskt kvicksilver
klassificeras även som dödlig vid inandning, kan skada fertiliteten, och orsakar
organskador vid lång eller upprepad exponering. Se även nedanstående tabell.
Organiskt och oorganiskt
bundet I<vicksilvel'

Fal'oldass

Fal'oangivelse

Hälsofara

Akut toxicitet (kategori 2)
Akut toxicitet (kategori l)

H300 Dödlig vidförtäring

Akut toxicitet (kategori 2)
Spec(/ik organ toxicitet vid
upprepad exponering
(kategori 2)
Farligtföl' vClttenmi/jön -faraföl'
omedelbara (akuta) eff'ekter på
vaften177i/jön (kategori l)
Mycket gi/iigtför vattenmiljön faraförfördröjda (kroniska)
effekter på vattenmi/jön
(kategori l)

H330 Dödlig vid inandning

Miljöfara

H310 Dödlig vid hudkontakt
H373 Kan orsaka organskador genom
lång el/el' upprepad exponering
H400 Mycket giftigt föl' vatten levande
organ ismer
H410 Mycket gi/iigför vaftenlevande
organismer med långt idseff'ekter

Metalliskt kvicksilver

Faroldass

Fal'oangivelse

Hälsofara

Akut toxicitet (kategori 2)

H330 Dödlig vid inandning

Reprodukt ionstox ici tet
(kategori I B)
Specifik organ toxicitet
(kategori l)
Farligtföl' vatten1i1i/jöl1 -faraföl'
omedelbara (akuta) e/I'ekter på
vaften1l1i/jön (kategori I)
M)'cket gi/iigtför vattellmiljön faraförjdrdröjda (krol1is/w)
effekter på vattel1mi/jöl1
(kategori I)

H360 Kan skada/'ertiliteten el/el' det
4ödda bal'11et
H372 Orsakar organskador genom lång
el/el' upprepad exponering
H400 1\1J'cket giftigtföl' vaftenlevande
organ ismer

Miljöfara
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2020001860
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Er beteckning

2020-01-21
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Källa: bilaga VI till CLP-/öl'Ol'dl1il1gel1 (EG J27212008). uppdaterad till och med ticmde tekl1iska
al1passl1il1gel1 (EU 20/71776 med ikl'crjitl'ädal1de 25 /l7aj 20/7).

Risker för människor

Människor är främst exponerade för kvicksilver genom kosten, och då framför allt från
fisk. Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer ska kvinnor i barnafödande ålder äta
vissa fiskar från svenska insjöar och Östersjön högst 2-3 gånger per år för att inte riskera
att få i sig för höga halter av metylkvicksilver. Det gäller abborre, gädda, gös och lake.
Råden gäller även stora rovfiskar från öppna hav som exempelvis tonfisk (färsk), stor
hälleflundra och svärdfisk.
Metylkvicksilver förs över till det ofödda fostret och till bröstmjölk. Barn, vars mödrar har
blivit exponerade för metylkvicksilver under graviditeten, kan födas med flera kognitiva
funktionsnedsättningar, exempelvis intellektuell funktionsnedsättning, sämre
koncentrationsförmåga samt minskad språldmnskap och minnes funktion.
Vuxna människor som exponeras för metylkvicksilver får ökad risk för hjärtkärlsjukdomar. Kvicksilver kan orsaka kroniska skador i kroppen, bland annat genom att
påverka centrala nervsystemet. Exponering av kvicksilver har också visat sig kUlma orsaka
koordinationsförluster, talsvårigheter, begränsningar i synfältet, hörselnedsättning,
blindhet, njurproblem och död.
Dricksvatten klassificeras enligt Livsmedelsverket som otjänligt om halten av kvicksilver
överstiger gränsvärdet 1,O ~lg/l.
Risker i miljön

Flera kvicksilversalter och metylkvicksilver tas lätt upp av olika organismer och anrikas.
Metylkvicksilver är mer giftigt för vattenlevande organismer än oorganiskt bundet
kvicksilver dessutom är det stabilt och kan inte brytas ner i naturen. Kvicksilver anrikas i
näringskedjan, vilket innebär att halterna i rovfiskar och fåglar är högre än halten i deras
bytesdjur. På det sättet kan t.ex. fiskar och fåglar få i sig betydande mängder under sin
levnadstid. Effekter av kvicksilver i fisk och fågel är bland annat minskad
reproduktionsförmåga och skador på nervsystemet.
Oorganiskt kvicksilver har observerats orsaka akut dödlighet i hinnkräfta (Daphnia) i
halter ner till 0,003 mg/l och hos laxfiskar i yngelstadiet ner til1 0,005 mg/l.
Tillväxthämning hos sötvattensalger har observerats i halter ner till 0,003 mg/l (organiskt
kvicksilver). Långtidseffekter (21 dagar) har hos hinnkräftor (Daphnia) observerats i halter
ner till 0,013 mg/l.
Växter är generellt sett mindre känsliga för kvicksilverpåverkan, men upptaget av
kvicksilver är som regel kopplat til1 hur höga halter som finns i marken. Även marktypen
spelar stor roll för hur mycket en växt kan ta upp kvicksilver. Generellt sett lagras
kvicksilver främst i rotdelarna, men för vissa växter och trädslag kan det även lagras i
växtdelarna ovan jord.
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Källförteckning

Kemikalieinspektionen (2015), Kvicksilver. Tillgänglig på www.kemi.se [2019-01-29]
Livsmedelsverket (2018), Kvicksilver. Tillgänglig på www.slv.se [2019-01-29].
Institutet för miljömedicin (2017), Kvicksilver. Tillgänglig på http://ki.selimmlkvicksilver
[2019-01-29] .
International Programme on Chemical Safety (1989), Mercury - Envirol1711ental Aspects.
Environmental Health Criteria No. 86, Geneve: WHO.
International Programme on Chemical Safety (1990), Methyl711ercury. Environmental
Health Criteria No. 101, Geneve: WHO.
International Programme on Chemical Safety (1991), Inorganic mercury. Environmental
Health Criteria No. 118, Geneve: WHO.

Zink

Zink och åtskilliga zinkföreningar har en utbredd användning i flera olika
tillämpningsområden. Exempel är som effektivt korrosionsskydd, i stavbatterier, som
legeringsmetall, pigment i vissa typer av fårger och även medicinska användningsområden
finns. Zink förekommer naturligt i svenska jordar i normala halter på cirka 65 mg/kg
torrvikt. Zinkoxid, lösliga zinkföreningar som zinlddorid och zinksulfat, liksom pulver av
zink klassificeras i CLP-förordningen som mycket giftiga för vattenlevande organismer
med långtidseffekter. Zinksulfat är dessutom skadligt vid förtäring och orsakar allvarliga
ögonskador och zinlddorid är frätande på hud och ögon. Se även nedanstående tabell.
Zink (pulver) och
zinkoxid
Miljöfara

Zinksulfat
Hälsofara

Miljöfara

Zinkidorid
Hälsofara

Faroldass
Farligt/öl' vaffenmiljön -/ara/ör
omedelbara (akuta) ef(ekterpå
vattenl11iljön (kategori akut l)
Fara /ör skadliga långtid5ef/ekter - fara
/ör/ördröjda (kroniska) effekter på
vattenl11iljön (kategori kronisk l)
Faroldass
Akut toxicitet (kategori 4)
Al/varlig ögonskada el/el' ögon irritation
(kategori l)
Farligt/öl' vattenmi/jön -/ara(ör
omedelbara (akuta) e.flekter på
vattenll1iljön (kategori akut l)
Fara/oT' skadliga långtidse.flekteT' -fara
/ör/oT'dT'öjda (kroniska) e.flekter på
vatfenll7iljön (kategori kronisk 1)
Faroldass
Akut toxicitet (kategori 4)
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Faroallgivelse
H400 Mycket gi/tigt/ör vaffenlevande
organ ismer
H410 1\1J'cket giftigt/öl' va{{enlevande
organismer med långtid~e.flekter
Faroangivelse
H302 Skadligt vid/örtäring
H318 Orsakar al/varliga ögonskador
H400 Mycket gi/iigt/ör vatten levande
organismer
H410 Mycket gi/iigt.lor vattenlevande
organismer med långtidse.flekteT'
Faroanl!;ivelse
H302 Skadligt vid/ortäring
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Frätande el/el' irriterande verkan på hud
(kategori l B)

18(19)

H314 Orsakar allvarligaji'ätskador på
hud och ögon

Farligtföl' va/lenmi/jön -fara/öl'
H400 Mycket gijiigtför vallenlevande
omedelbara (akuta) ellekter på
organ ismer
va//eJ71ni(jön (kategori akut l)
Faraföl' skadliga långtidseffekter -fara
H410 Mycket gijiigt./iJr va//enlevande
./orfördröjda (kroniska) effekter på
organismer med långtidseffekter
vallenmiljön (kategori kronisk l)
Källa: [niaga VI t/II CLP:jörordnll1gen (EG 127212008), uppdaterad 1111 och med t/Onde tekl1lska
anpassningen (EU 20171776 med ikrC(jiträdande 25 maj 2017).
Miljöfara

Risker för människor

Den akuta giftigheten hos zink och zinkföreningar är jämförelsevis låg hos såväl
försöksdjur som människa. Inget tydligt stöd finns för att zink eller zinkföreningar är vare
sig mutagena, reproduktionstoxiska eller cancerogena. Intag av större mängder zink kan ge
akuta men normalt övergående hälsoeffekter.
Zink är i mycket låga halter ett livsnödvändigt spårämne som behövs för många
fysiologiska processer i kroppen alltifrån funktionen hos huden, ime organ och till
immunsystemet.
Risker i miljön

Finfördelad zink och lösliga zinkföreningar är mycket giftiga för vattenlevande
organismer. Zink har observerats orsaka akut dödlighet i hinnkräfta (Daphnia) i halter ner
till 0,04 mg/l och hos unga laxfiskar ner till 0,06-0,1 mg/l beroende på art. Tillväxthämning
hos sötvattensalger har observerats i halter ner till 0,15 mg/l. Långtidseffekter (50 dagar)
har hos hinnkräftor (Daphnia) observerats i halter ner till 0,025 mg/l och i sötvattensfiskar
(150 dagar) ner till 0,081 mg/l. Vattnets sammansättning av oorganiska ämnen som surhet
(pH) och innehåll av salter och vattnets hårdhet kan påverka zinkjonernas toxicitet kraftigt.
Riskerna för påverkan på organismer är generellt störst i mjuka, närings- och humusfattiga
vatten, samt i vatten med lågt pH.
I mark har skador kunnat iakttas uppträda på marklevande organismer i halter i nivån 200-1
000 mg/kg, vilket utgör måttligt höga halter. I mycket låga halter utgör zink ett viktigt
spårämne för växter och däggdjur (ingår i många enzymer).
Källförteckning

International Programme on Chemical Safety (2001), Zinc. Environmental Health Criteria
No. 221, Geneve: WHO.
Livsmedelsverket (2018), Zink. Tillgänglig på www.slv.se [2019-01-29].
Naturvårdsverket (2018), Fakta
01-29].

0111

zink. Tillgänglig på www.naturvardsverket.se [2019-
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Utlåtandes kala
Skalan är utarbetad för NFC:s resultatvärdering. Vid resultatvärdering bedöms storleken hos
resu/tatvärdet, det vill säga hur mycket resultaten av undersökningen talar för eller emot
huvudhypotesen. Storleksordningen hos resultatvärdet avgör skalsteget. Nedan visas skalstegen
med tillhörande intervall av resultatvärden (V). Om en av hypoteserna kan uteslutas används inte
skalstegen och slutsatsen blir då ett fastställande av faktum. Se även www.nfc.polisen.se.
Verbalt uttryck
Resultaten talar
extremt starkt för
att ...

Förklaring
Resultatvärde (V)
Det bedöms vara minst l 000 000
1000000 :::; I'
gånger mer sannolikt att få dessa resultat
om huvudhypotesen är sann än om den
alternativa hypotesen är sann.

Grad +3

Resultaten talar
starkt för att ...

Det bedöms vara minst 6000 gånger mer 6 000 :::; I' < 1 000 000
sannolikt att få dessa resultat om
huvudhypotesen är sann än om den
alternativa hypotesen är sann.

Grad +2

Resultaten talar
för att ...

Det bedöms vara minst 100 gånger mer
sannolikt att få dessa resultat om
huvudhypotesen är sann än om den
alternativa hypotesen är sann.

Grad +1

Resultaten talar
i någon mån för
att ...

Det bedöms vara minst 6 gånger mer
sannolikt att få dessa resultat om
huvudhypotesen är sann än 0111 den
alternativa hypotesen är sann.

Grad D

Resultaten talar
varken för eller
emot att ...

Det bedöms vara ungefär lika sannolikt
att få de erhållna resultaten 0111
huvudhypotesen är sann som om den
alternativa hypotesen är sann.

Grad -1

Resultaten talar
i någon mån för
att ... inte ...

Det bedöms vara minst 6 gånger mer
sannolikt att få dessa resultat om den
alternativa hypotesen är sann än om
huvudhypotesen är sann.

Grad -2

Resultaten talar
för att ... inte ...

Det bedöms vara minst 100 gånger mer
sannolikt att få dessa resultat om den
alternativa hypotesen är sann än om
huvudhypotesen är sann.

Grad -3

Resultaten talar
starkt för att ...
inte ...

Det bedöms vara minst 6000 gånger mer
1
~. V < _1_
sannolikt att få dessa resultat om den
1000 000..... - 6000
alternativa hypotesen är sann än 0111
huvlIdhypotesen är sann.

Grad -4

Resultaten talar
extremt starkt för
att '" inte ...

Det bedöms vara minst l 000 000
gånger mer sannolikt att få dessa resultat
om den alternativa hypotesen är sann än
0111 huvudhypotesen är sann.

Skalsteg

Grad +4
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100 :::; l' < 6 000

6:::; I' < 100

1

6<1'<6

1

1

-<1'<100 . - 6

1
1
6 000 < l' :::; 100

1
V:::; 1000000
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