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Stora Vika Byalag     Sakab AB 
2014-10-29     Att Ulrika Wievegg 
     692 85  KUMLA 

ulrika.wievegg@sakab.se  
 
 

Frågor angående er planerade verksamhet i Stora Vikas kalkbrott. 
 
 
   

 
 
 
Stora Vika Byalag engagerar sig i Stora Vikas miljö- och framtida exploatering, vi företräder 
boende i Stora Vika samt andra intressenter som värnar om Stora Vikas utveckling och naturri-
kedomar. På samrådet klargjordes att Sakab skriver in Stora Vika Byalag som sakägare, då de 
lämnar in sin ansökan till Mark- och Miljö Domstolen. 
 
Det var en stor uppslutning på samrådet i Stora Vika den 9 okt 2014, ca 200 engagerade, både 
boende i Stora Vika och andra engagerande som känner sig berörda av er planerade verksamhet 
i kalkbrottet. Den lista ni lämnade ut, där alla som var närvarande skulle skriva in sina namn, 
den gick inte runt till alla. Orsaken till detta kan vara att det var många fler personer än det var 
sittplatser, det var väldigt trångt i lokalen och i foajén där många också stod och försökte vara 
delaktiga på samrådet, många stod ute och kom inte ens in i byggnaden, vissa av dem gick 
hem.  
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Vi i Stora Vika Byalag har följt er från maj 2013 då ni lämnade in er samrådsansökan till Läns-
styrelsen samt ansökan om C-verksamhet till SMOHF (Södertörns Miljö och Hälsoskyddsför-
bund). Vi har läst era ansökningshandlingar med tillhörande bilagor och många frågor har 
kommit fram under tiden. Som ni säkert inte kunde undgå så hade vi alla många frågor och ett 
gemensamt budskap till Er på samrådet.  
 
Stora Vika med det unika kalkbrottet, den storslagna naturen och den sårbara Fållnäsviken är 
en så fullständigt fel plats för Er verksamhet. Kalkbrottet , Fållnäsviken och naturen med alla 
utrotningshotade, EU-habitat-, natura 2000 skyddade arter och växter ska bevaras för framti-
den. Naturen är det viktigaste som finns på vår jord, naturområdet som finns här i Stora Vika är 
Unikt det ska bevaras, inte förgöras. Vi vill inte ha er verksamhet i kalkbrottet här i Stora Vika. 
 
Vi har nu gjort en sammanställning av frågor till er som vi vill ha svar på. Vissa av dem kom 
upp på samrådet men långt ifrån alla. 

Frågor som vi vill ha svar på  

1. Vad händer om en kommande markägare inte vill fylla igen kalkbrottet?  
 

2. Är det bevisat att verksamheten som omfattar jordtvätt bäst utförs i Stora Vika 
kalkbrott?  
 

3. Ni hävdar att nuvarande markägare vill fylla kalkbrottet. Vill markägaren att ni ska 
tvätta jord och bedriva verksamhet på området som innebär mellanlagring av mycket 
miljöfarliga massor? 
 

4. Är det inte så att ni egentligen tänker tömma och fylla igen kalkbrottet till er själva och 
inte till Stora Vika Fastigheter AB som det står i Samrådsansökan? 
 

5. Krossat glas kan innehålla arsenik och bly. Flygaska innehåller Dioxin. Bottenaska kan 
vara resterna efter sopförbränning. Varför ska krossat glas, flygaska och bottenaska 
deponeras i kalkbrottet? 
 

6. ”På P4-Örebro frågar man om hur flygaskan saneras om den hamnar i ett vattendrag då 
svarar Göran Eriksson att ”då går det inte att sanera askan utan den sjunker till 
botten”.Är flygaska giftigt?  
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(Flygaskan innehåller Dioxin och tillhör de farligaste ämnen som finns för 
människan. Det är cancerframkallande och påverkar det centrala nervsystemet, 
immunförsvaret och fortplantningen. Flygaskan är i och för sig farligt avfall men 
den kvalificeras inte som farligt gods enligt Göran Eriksson Sakab intervjuad av P4 
Örebro.) 
 

7. Hur tror ni att vattnet som töms ur kalkbrottet påverkar de gifter som redan konstaterats 
finns i marken runt om och nedanför kalkbrotten?  Kommer vattnet att ta med sig 
befintliga gifter och sprida det till våra brunnar och vidare ut i Fållnäsviken?  
Till saken hör att en del av funna gifter (höga halter av bly) lätt transporteras vidare via 
vatten och vad händer då när ni ska tömma kalkbrottet på allt vatten? Ska Sakab bara 
låta dessa gifter rinna förbi dricksvattenbrunnar i närområdet och rätt ut i den redan hårt 
belastade Fållnäsviken? 
 

8. På Sakabs informationsmöte tidigare i år, nämnde ni att det inte var lämpligt för barn 
att vistas i närområdet kring kalkbrottet på grund av miljöskäl, så nu är vår fråga: Hur 
farligt avfall kommer Sakab att deponera/tvätta/bearbeta/mellanlagra inom området? 
Och hur stort område kommer att stängas av pga. säkerhetsrisken? 
 

9. Termen” per tillfälle” används när Sakab beskriver mellanlagring av miljöfarligt avfall. 
Vid hur många tillfällen ska miljöfarligt avfall mellanlagras i kalkbrottet? Hur lång tid 
pågår varje tillfälle? 
 

10. Vi är nu inne på år 2014 och hela världen vet att vi människor genom tiderna har 
dumpat sopor av allehanda slag rätt ut i naturen och nu har vi kunskap om att det är helt 
galet. Hur kan ni då med rent samvete planera att förgöra ett unikt naturområde som är 
värt att bevara, genom att dumpa avfall som vi nu har kunskap om är ett hot både mot 
människor, djur och naturen.  
Borde inte även ni värna om miljön – det unika geologiska och mineralrika området 
som skapat den biologiska mångfalden i kalkbrottet? 
 

11. Hösten 2013 lämnade Stora Vika Fastigheter AB in en ansökan till Lantmäteriet om att 
stycka av själva kalkbrottet och göra kalkbrottet till en egen fastighet, med avseende på 
att ni Sakab var de tilltänkta köparna av kalkbrottet. Vad var syftet med det? 
Är det möjligen så att om ni själva skulle ansöka om att tömma och fylla igen 
kalkbrottet och göra det till en industriyta för er egen verksamhet, hade ni då inte varit 
tvungna att ta fram andra alternativa platser för er verksamhet?  
 

12. Finns det något material i allt som ni ska deponera/bearbeta/sortera som kan påverka 
pH- värdet i området? Kan värdena i sådan fall bli surare än de värden som finns i 
marken och vattnet idag?  
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13. Ska alla smutsade massor från Mälardalen som Sakab hanterar passera 
kalkbrottet i Stora Vika? 
 

14. Fållnäsviken tål INGEN mer förorening! Kommer lakvatten från kalkbrottet vara 100% 
rent när det rinner ned i Fållnäsviken? 
 

15. Hur mycket ökar transporterna lokalt? Hur många lastbilar per arbetsdag kommer till 
Kalkbrottet? Hur många åker därifrån? Stockholms Bulkhamn AB har idag tillstånd för 
450 000 ton men utnyttjar bara ca en tredjedel d.v.s. 150 000 ton. Är Bulkhamnens 
totala möjliga trafik inräknad i prognosen för framtida trafik. Har transportstyrelsen 
yttrat sig i ärendet? 
 

16. Alla medborgare har en skyldighet att anmäla funna gifter enligt Miljöbalken. Tidigare 
när ni funnit höga halter av gifter vid provtagning i marken vid GV3 (rapporterat i 
tidigare samrådsunderlag, Översiktlig miljötekniks provtagning Stora Vika daterad 
2013-12-09, se bilden här nedan) har ni undvikit att anmäla detta till berörda 
myndigheter. Följdfrågan är: Hur ska Sakab kunna garantera egenkontrollen av sin 
verksamhet? 
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Uppdragsnr: 10188117 Markundersökning Stora Vika  

Daterad: 2013-12-09 Markundersökning 

 Reviderad:   

Handläggare: Magnus Dalenstam Status: Version 1.0  
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Laboratorieanalyser av vatten 
Samtliga prover analyserades ofiltrerade och ej dekanterade vilket innebär att det 
som analyserats är totalhalter av respektive ämne. 

Organiska ämnen 

Totalt 4 vattenprover, varav tre grundvatten och ett ytvattenprov, har analyserats 
med avseende på organiska ämnen. Samtliga analyserade parameterar har halter un-
der laboratoriets rapporteringsgräns. Analysresultat kan ses i bilaga 5. 

Metaller  
Totalt 4 vattenprover, varav tre grundvatten och ett ytvattenprov, har analyserats 
med avseende på metaller, samtliga analyserade grundvattenprover kan ses i tabell 
2. Som jämförelsevärden används SGUs tillståndsklassning för grundvatten 1, dessa 
värden är dock avsedda att jämföras mot filtrerade prover. Analysrapporter kan ses i 
bilaga 5.Tabell 2. Metallhalter i grundvattnet. Halterna färgmarkeras utifrån till-
ståndsklassning. Enhet µg/l. (- = ej analyserad / jämförvärde saknas). 

 GV1 GV2 GV3 
Mycket 
låg halt  

Låg halt 
 

Måttlig 
halt  

Hög halt 
 

Mycket 
hög halt  

Element µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 
Antimon <0,1 0,5 2,2 - - - - - 

Arsenik* 40 0,36 54 <1 1-2 2-5 5-10 >10 

Bly* 6,3 0,9 1600 <0,5 0,5-1 1-2 2-10 >10 

Kadmium* 0,063 0,2 400 <0,1 0,1-0,5 0,5-1,0 1-5 >5 

Kobolt 2 0,81 420 - - - - - 

Koppar 5 2,9 710 20 20-200 200-100 1000-
2000 >2000 

Krom 6,7 0,27 360 <0,5 0,5-5 5-10 10-50 >50 

Kvicksilver* <0,1** <0,1** <0,1** <0,005 0,005-0,01 0,01-0,05 0,05-1 >1 

Molybden 0,3 1,1 0,59 - - - - - 

Nickel 5,3 3 290 <0,5 0,5-2 2-10 10-20 >20 

Vanadin 8,3 0,4 490 - - - - - 

Zink 29 16 26000 <5 5-10 10-100 100-1000 >1000 

* Ämnen där tillståndsklassningen även motsvarar påverkansgrad från 1 - Ingen eller obetydlig påverkan till 5 – Mycket stark 
påverkan. 
** Har bedömts som mycket låg halt då det är under laboratoriets rapporteringsgräns 

I GV1 överskrider arsenik tillståndsklassningsnivån för mycket hög halt/mycket 
stark påverkan och bly haltnivån för hög halt/stark påverkan. 

 

 

I GV2 är analyserade halter under tillståndsklassningsnivån för måttlig halt. 

                                                   
1 Bedömningsgrunder för grundvattenkvalitet. SGU rapport 2013:01 

 
 
 

17. På vilka vägar ökar transporterna? Vem ansvarar för chaufförernas vägval? 
 

18. Hur garanterar ni själva transporterna? Eller är det inte ert ansvar? 
 

19. Hur farligt är det om något av avfallet, läcker ut/tappas under resan till/från kalkbrotten 
med tanke på både människor och djur i närområdet? Det finns ju som bekant många 
känsliga arter strax intill. 
 

20. Vad händer med trafiken på väg 573 i Stora Vika? 
Vad säger vägverket om den kraftiga ökningen av tung trafik på väg 573? 
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21. Angåend trafikolyckor/viltolyckor: 
Vägarna till Stora Vika från bl.a. väg 73 är smala och kurviga. 8 månader per år är det 
riktigt mörkt. I skogarna och på fälten finns det väldigt gott om vildsvin, älgar, rådjur 
och hjortar plus en massa småvilt som ofta dyker upp plötsligt vid vägrenen, det tittar ut 
från skogen och så springer de över vägen. Under den mörka tiden på året är 
viltolyckorna många här ute på landsbygden, dels för är att det är mörkt men också för 
att vägarna på vintern blir ännu smalare p.g.a. av snövallarna.  
En ökad trafik medför även en ökning av bilolyckor/viltolyckor, med tanke på att era 
lastbilar är fyllda med giftigt avfall känns det väldigt otrevligt. 
Hur ser er beredskap ut för eventuella olyckor? Går allt att sanera? Har ni egna 
chaufförer till transporterna eller anlitar ni underentreprenörer? Vem bär ansvaret vid 
en ev. olycka? 
 

22. Hur sanerar ni marken om olyckan är framme och bilen har vält med giftigt avfall rakt 
ner i diket? Hur lång tid brukar det ta att sanera?  
Hur är det med flygaska i vattendrag? 
  

23. Hur många gånger kommer ni ta in 20 000 ton oljebemängt bottensediment till 
kalkbrottet? 
 

24. Hur stort tonnage kommer tas in via hamnen? Fållnäsviken är ju redan idag hårt 
belastad; hur kommer fartygens bränsle att påverka vattenkvalitén, växter och djur i 
havet vid tätare båttrafik? Vad säger Sjöfartsverket om en utökad fartygstrafik till 
hamnen i Stora Vika? 
 

25. Enligt markägaren har ni kommit överens om att det inte handlar om några som helst 
miljöfarliga leveranser till kalkbrotten, enligt det avtal ni enats om. Hur ser ni på det 
påståendet? 
 

26. Hur länge och hur ofta ska Sakab ta vattenprover efter kalkbrottet är fyllt med 
avfallsklassat material?  Garanterar Sakab vattenkvaliteten mellan provtagningarna? 
 

27. Ofarliga massor behöver väl inte övervakas? Varför behöver ni övervaka vattnet från 
kalkbrottet om det inte är miljöfarliga massor? 
 

28. Tas fullständigt prov på alla inkommande laster? Om inte, menar ni att ni kan bedöma 
halten av gifter enbart genom att titta på materialet (s.k. okulärbesiktning)? 
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29. Varför är det så viktigt att ni pratar om att kalkbrottet är tätt om ni nu inte ska 
fylla det med miljöfarligt avfall? 
 

30. Har ni vetskap om att berget runt kalkbrottet har omfattande sprickor enligt professor 
och statsgeolog Erik Jonsson? Om inte, inhämta gärna mer kunskaper från Erik. 
 

31. Hur tror ni att SAKABS etablering påverkar utvecklingen/utbyggnaden av Stora Vika i 
framtiden? 
 

32. Vad säger Södertörns räddningstjänst om er verksamhet i kalkbrottet? Det står i 
samrådsunderlaget att inställelsetiden för räddningskår är lång. Hur lång då?  
 

33. Enligt er information kommer transporterna vad gäller bil- och fartygstrafiken att 
avsevärt öka inom kommunen. Transporterna kommer att innehålla miljöfarligt avfall 
som ska behandlas, mellanlagras eller transporteras vidare för destruktion. Vad händer 
med miljön vid eventuella olyckor/tillbud under transporterna? Vems är ansvaret? 
 

34. Vi är nu inne på 2014 och hela världen vet att vi människor genom tiderna har dumpat 
sopor av allehanda slag rätt ut i naturen. Nu har vi kunskap om att det är helt galet. 
Sverige har halkat ner på listan (nu på plats10) över länder i världen som konsumerar 
allt mer. Under de senaste 40 åren har detta konsumtionssamhälle bidragit till att många 
djurarter helt dött ut – ska detta behöva hända med alla hotade arter som lever i och 
kring kalkbrottet i Stora Vika?  Tycker Sakab att det ligger i tiden att förgöra en vacker 
plats, med en säregen natur där många hotade arter av både djur och växter lever? 
 

35. I Nynäshamns eko-kommun finns kalkbrottet som är en geologisk lokal, används för 
forskning och utbildning, med betydelse för hela mellansverige och dess geologiska 
utveckling. I kalkbrottet finns bergarter och mineral som bör bevaras till eftervärlden. 
Vår vision är att bevara kalkbrottet och skapar ett rekreationsområde som kan nyttjas av 
kommuninnevånare och turister. Vi att det ska vara ekologiskt hållbart även kommande 
generationer kan njuta av området. Hur går det ihop med er tilltänkta verksamhet? 
 

36. Hur mycket vatten kommer det rinna ut ur brottets borrade hål i botten per dygn? Hur 
mycket rinner det ur kalkbrottet totalt, eftersom det finns många vägar ut för vattnet 
idag? Kan Sakab garantera att eventuellt smutsat vattnet från kalkbrottet inte går vidare 
till närliggande grundvattentäkter? 
 

37. Hur tas det förorenade vatten emot? 
 
 

38. Hur förvaras detta vatten och i vad då? Hur ofta analyseras det?  
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39. Renas vattnet om det föreligger för höga miljögiftvärden. Ert s.k. tvättvatten 
recirkulerar och återanvänds hur många ggr då? Vem avgör om det är för höga värden?  
 

40. Om det är dammande material, hur kommer ni att dammbekämpa området?  
 

41. Vad händer med närliggande grävda brunnar och dess vatten om Sakabs gifter sprider 
sig? 
 

42. Kan ni garantera att grundvattnet inte kommer att påverkas negativt? Kan ni även ga-
rantera att grundvattnet inte påverkas 10 eller 20 år efter att ni lämnat Stora Vika?   
 

43. Planerna från Sakab tycks gå ut på att i praktiken använda stora delar av Stora Vika 
som en markbädd för filtrering av lakvatten från en process som skall kontrolleras med 
"provtagning vid behov" och okulärbesiktning av levererat material. Marken i och kring 
det gamla fabriksområdet har sedan tidigare gömda problem. Att introducera denna typ 
av verksamhet i området skulle förorsaka en allvarlig försämring av miljön och tillin-
tetgöra arbetet med att förbättra kvaliteten på den långsträckta och grunda  Fållnäsvi-
ken. Att påstå att det "enda som händer är att en vattenspegel försvinner" kan inte be-
traktas som något annat än en kvalificerad lögn. 
 

44. Stockholms Bulkhamn har tillstånd att ta emot 450 000 ton biomaterial. I dag utnyttjar 
de 1/3 av sitt tillstånd. Detta, tillsammans med det Sakab söker tillstånd för, kommer 
göra Stora Vika till ett miljömässigt katastrofområde. Värt att notera är att Stora Vika 
inte har blivit sanerat efter alla de tidigare verkamheterna som har bedrivits i brottet (ti-
digare verksamheter har utförts av Cementa, Nycol, Bedminister och Talloil). Stora 
Vika ska saneras och inte belastas med mer smuts.  
 

45. I dammen mellan de två sjöarna i kalkstensbrottet finns den större vattensalamandern. 
Arten är en så kallad indikatorart, vilket betyder att skyddet av den automatiskt ger för-
utsättningar för en mängd andra ovanliga och vanliga arter att trivas i samma område. 
Den större vattensalamandern övervintrar på land och rör sig typiskt 50 till 300 meter 
från vattnet – ibland så långt som 1300 meter. Större vattensalamander är upptagen i 
bilaga 4 i EU:s Art- och habitatdirektiv (Rådets direktiv 92/43/EEG). Listningen i 
bilaga 4 innebär att arten är fridlyst, vilket regleras av Artskyddsförordningen 
(1998:179) och medför att såväl fortplantningsområden som viloplatser är skyddade. 
Enligt vår matematik så är allt landområde i kalkstensbrottet inom den skyddsradie som 
inte får förstöras enligt de lagar som skyddar den större vattensalamandern. Vår fråga är 
således var i kalkbrottet Sakab avser att förlägga sin reningsverksamhet av materialet 
som skall fylla den södra sjön, utan att olagligen inkräkta på landområden som nyttjas 
av arten? 
 

46. Utmed den väg som nu används för att forsla flis med mera till och från kalkbrottet så 
är floran och faunan oerhört känslig. Varma sommardagar så sprider lastbilar och trak-
torer mängder av damm vilket starkt hotar levnadsmiljön för många av de 47 rödlistade 
arter av fjärilar som hittats kring kalkstensbrottet i Stora Vika. Apollofjärilen är Sveri-
ges största dagfjäril och har en av sina sista fastlandslokaler i och runt kalkstensbrottet i 
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Stora Vika. Apollofjärilen är upptagen i EU:s Art- och habitatdirektiv och 
kräver således strikt skydd. Artens larver är marklevande och rör sig i solexponerade 
habitat i sin jakt på värdväxterna vit fetknopp och kärleksört. Dessa växter finns utmed 
transportvägen, samt i själva kalkbrottet. Den extrema transportmängden som Sakab 
planerar kommer (bland annat) genom nerdamning att påverka apollofjärilens larver 
mycket negativt. Vill Sakab verkligen bli förknippade med att förstöra för den sista 
spillran av apollofjärilen på fastlandet i Sverige? 
 
 

47. Kommer vattnet i Fållnäsviken vara grumligt nära utsläppsområdet? Jämför med vår-
flod eller hur Fållnäsviken ser ut efter ett kraftigt regn. Detta gäller under själva töm-
ningen av kalkbrottet. 
 

48. Sakab ni hävdar att INGA miljöfarliga massor skall läggas i kalkbrottet. Varför ska då 
vattnet renas om inga miljöfarliga massor skall läggas i brottet? 
 

49. Vilken oberoende part kontrollerar vatten samt giftighet i inkommande massor? 
 

50. Gammal betong innehåller krom. Kommer Ni Sakab att testa all betong innan rivning 
sker? 
 

51. Finns det mer än en geoteknisk undersökning? Om inte, varför? Kalkbrottet läcker åt 
alla håll! 
 

52. Sakab, ni erkänner utan omsvep på samrådet den 9 oktober 2014 att ni vill etablera en 
fullständig verksamhet i kalkbrottet. Varför söker ni inte för den fullständiga verksam-
heten på en gång? 
 
Sakab Vi vill se allt i er ansökan, för att få en totalbild av den tilltänkta verksamheten 
och miljöpåverkan. Varför har ni tagit bort bergtäckten när ni redan nu vet att ni kom-
mer ansöka om den men lite senare? 
 
Sakab, ni sa på mötet den 31 mars 2014 att bergtäkten som var med i ansökan om C-
verksamheten, att den kommer ni att ansöka om först när miljödomstolen har passerats, 
varför? 
 

53. Vilken bullernivå kommer sorteringsmaskiner respektive jordtvätt att generera? 
 

54. Fållnäsvikens bottensediment innehåller bland annat bly. Vad händer med fiskbestånd 
av gös abborre, gädda om bottenslammet börja röras upp? Finns det några undersök-
ningar på det? Detta är väldigt viktigt eftersom Fållnäsviken är en viktig reproduktions-
lokal.  Om fiskbeståndet ändras så påverkas även livsvillkoren för havsörnen. Sakab 
bör undersöka fiskebestånden före, under och efter verksamheten i kalkbrottet för att 
säkerställa att de ej påverkas. Vad säger Havs och Vattenmyndigheten och Stora Vika 
Fiskevårdsförening om en större belastning av fartyg i Fållnäsviken och dess påverkan 
på fiskebeståndet? 
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55. Kommer ni lägga cement i kalkbrottet, där ni har blandat in material som är 
kontaminerat med kvickisilver?  
 
Text uttagen från Sakabs hemsida: Kvicksilverkontaminerat material behandlas genom 
stabilisering. Stabilisering sker med elementärt svavel i pulverform så att kvicksilver-
sulfid bildas, som är en stabil produkt. Processutrustningen för stabiliseringen utgörs av 
en blandare till vilken man batchvis tillför svavel, cement och vatten för inblandning i 
det kvicksilverkontaminerade materialet. Efter det att tillräcklig blandning har skett tas 
det stabiliserade material ut ur blandaren för transport till Sakabs deponi för farligt av-
fall. I deponin härdar den inblandade cementen, vilket ger en fast struktur för kvicksil-
versulfiden att lagras i.  
  

56. Hur se Svealands Kustvattenvårdsförbund på en utökad fartygstrafik i den redan hårt 
belastade Fållnäsviken?  
 

57. Med tanke på att Stora Vika och kalkbrottet har en sådan unik och säregen natur, vill vi 
se en fullständig naturinventering. Vi vill se en fullständigt lista på alla växter, blom-
mor, djur, fåglar, svampar, insekter, ryggradslösa djur, grodor och kräldjur, fladder-
möss, fiskar som är upptagna i kalkbrottet och kalkbrottets naturområde minst 5 år till-
baka i tiden. I den listan ska även framgå vilka arter som är hotade (Försvunnen, Akut 
Hotad, Starkt Hotad, Sårbar och Nära Hotad).  
 

58. I ert senaste samrådsunderlag daterad 140919 under punkt 4.2 Översiktlig miljöteknisk 
provtagning. Där skriver ni att ni tidigare har tagit markprover, resultatet av dessa 
markprover finns på bild här nedan. 
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Laboratorieanalyser av vatten 
Samtliga prover analyserades ofiltrerade och ej dekanterade vilket innebär att det 
som analyserats är totalhalter av respektive ämne. 

Organiska ämnen 

Totalt 4 vattenprover, varav tre grundvatten och ett ytvattenprov, har analyserats 
med avseende på organiska ämnen. Samtliga analyserade parameterar har halter un-
der laboratoriets rapporteringsgräns. Analysresultat kan ses i bilaga 5. 

Metaller  
Totalt 4 vattenprover, varav tre grundvatten och ett ytvattenprov, har analyserats 
med avseende på metaller, samtliga analyserade grundvattenprover kan ses i tabell 
2. Som jämförelsevärden används SGUs tillståndsklassning för grundvatten 1, dessa 
värden är dock avsedda att jämföras mot filtrerade prover. Analysrapporter kan ses i 
bilaga 5.Tabell 2. Metallhalter i grundvattnet. Halterna färgmarkeras utifrån till-
ståndsklassning. Enhet µg/l. (- = ej analyserad / jämförvärde saknas). 

 GV1 GV2 GV3 
Mycket 
låg halt  

Låg halt 
 

Måttlig 
halt  

Hög halt 
 

Mycket 
hög halt  

Element µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 
Antimon <0,1 0,5 2,2 - - - - - 

Arsenik* 40 0,36 54 <1 1-2 2-5 5-10 >10 

Bly* 6,3 0,9 1600 <0,5 0,5-1 1-2 2-10 >10 

Kadmium* 0,063 0,2 400 <0,1 0,1-0,5 0,5-1,0 1-5 >5 

Kobolt 2 0,81 420 - - - - - 

Koppar 5 2,9 710 20 20-200 200-100 1000-
2000 >2000 

Krom 6,7 0,27 360 <0,5 0,5-5 5-10 10-50 >50 

Kvicksilver* <0,1** <0,1** <0,1** <0,005 0,005-0,01 0,01-0,05 0,05-1 >1 

Molybden 0,3 1,1 0,59 - - - - - 

Nickel 5,3 3 290 <0,5 0,5-2 2-10 10-20 >20 

Vanadin 8,3 0,4 490 - - - - - 

Zink 29 16 26000 <5 5-10 10-100 100-1000 >1000 

* Ämnen där tillståndsklassningen även motsvarar påverkansgrad från 1 - Ingen eller obetydlig påverkan till 5 – Mycket stark 
påverkan. 
** Har bedömts som mycket låg halt då det är under laboratoriets rapporteringsgräns 

I GV1 överskrider arsenik tillståndsklassningsnivån för mycket hög halt/mycket 
stark påverkan och bly haltnivån för hög halt/stark påverkan. 

 

 

I GV2 är analyserade halter under tillståndsklassningsnivån för måttlig halt. 

                                                   
1 Bedömningsgrunder för grundvattenkvalitet. SGU rapport 2013:01 
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Juni 2014 gjorde ni nya markprover på GV1 och GV2 men ni kunde inte ta nytt 
markprov på  GV3 för den kunde ni inte hitta. Hur kan det komma sig att ni inte kan hitta GV3 
när vi vet var ni tog markprovet till GV3. Vi anser att GV3 är ett väldigt viktigt markprov pga. 
av att den visade väldigt höga värden av bl.a. Arsenik, Bly och Kadmium samt att GV3 ligger 
intill den bäck där ni kommer släppa ut vattnet från kalkbrottet som sedan kommer rinna ned i 
Fållnäsviken. 
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