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1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
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Fastigheter
Fastighetsägare
Kommun
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Samhällsbyggnadsförvaltningen, Munkedals kommun
Elin Tibell
Ensucon AB
Munkedal Foss 13:9
Munkedals kommun
Munkedals kommun
Västra Götalands län

2 INLEDNING OCH SYFTE
Ensucon AB har fått i uppdrag av samhällsbyggnadsförvaltningen på Munkedals kommun att
göra en historisk inventering av fastigheten Munkedal Foss 13:9 eftersom den planeras
användas för en byggnation av ny förskola. Syftet med den här historiska inventeringen är att
få en bild över fastigheten och dess tidigare användning. Utifrån detta görs även en initial
bedömning av lämplig provtagning för att undersöka föroreningssituationen.
Resultaten från undersökningen används sedan för att bedöma eventuellt behov av
saneringsåtgärder.

3 OMRÅDESBESKRIVNING
Området är beläget relativt centralt i Munkedal, drygt 200 meter sydväst om Munkedals
station, se Figur 1 och 2 för avsett område. 300 - 400 meter väster om fastigheten rinner
vattendraget Örekilsälven. Omgivningen består av bostäder men även skogsområden och
jordbruksmark. På aktuell fastighet finns idag inga byggnader och tomten är bevuxen med
gräs, träd och buskar (se avsnitt platsbesök nedan).

Figur 1. Översiktlig karta över området med aktuell fastighet markerat i blått. ©Lantmäteriet MEDGIV-2020-105715.
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Figur 2. Flygfoto över fastigheten Munkedal Foss 13:9 markerat innanför röda linjer. ©Lantmäteriet MEDGIV2020-1-05715.

3.1 Platsbesök
Ensucon AB gjorde 2020-10-19 ett platsbesök på området. Besöket dokumenterades i form av
bilder, se Figur 3. Tomten var bevuxen med gräs och sly. Efter en okulär syn verkar marken
bestå av matjord med synligt berg på sina ställen. I södra delen och in mot mitten av området
går en asfalterad gång- och cykelväg.

Figur 3. Bilder på området tagna 2020-10-19.

3.2 Geologi och hydrogeologi
I Figur 4 visas jordartskarta och för aktuellt område är jordarten berg, med ett tunt,
osammanhängande ytlager av morän. I närområdet finns även glacial lera. Jorddjupet bedöms
vara mycket begränsat inom området, se Figur 5.
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Figur 4. Jordartskarta (SGU, 2020a). Området markerat med blått. ©Lantmäteriet MEDGIV-2020-1-05715.

Figur 5. Jorddjupskarta (SGU, 2020b). Området markerat med rött. ©Lantmäteriet MEDGIV-2020-1-05715.

I Figur 6 kan grundvattentäkter i området ses. Den närmsta grundvattenmagasinet ligger
omkring 400 meter väst/sydväst om Munkedal Foss 13:9 i anslutning till Örekilsälven.
Uttagsmöjligheterna här har enligt SGU bedömts vara 1-5 l/s.
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Figur 6. Karta som visar närliggande grundvattenmagasin (SGU, 2020c). Området markerat i rött. ©Lantmäteriet
MEDGIV72020-1-05715.

I Figur 7 visas karta med höjdskuggning från Lantmäteriet. I denna går att se antydan till före
detta huskropp på området. Dessutom kan det ses att det förekommer upphöjningar i
terrängen väster på området. Strax öster om området tycks det vara en relativt brant lutning.

Figur 7. Höjdskuggning över området (Lantmäteriet, 2020). Aktuell fastighet markerat med röd cirkel.
©Lantmäteriet MEDGIV-2020-1-05715.

3.3 Skyddad natur
I Figur 8 visas en karta från Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur (Naturvårdsverket,
2020a). I denna ses att avståndet till Örekilsälven (blå färg) som klassas som
vattenskyddsområde (blå färg) ligger omkring 400 - 500 meter österut. Avståndet till
Kviströms naturreservat (grön färg) ungefär 900 meter österut.
Enligt
Vatteninformationssystem Sverige (VISS) klassas området som nitratkänsligt vilket även stora
områden längs västkusten gör (VISS, 2020).
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Örekilsälven

Kviströms naturreservat

Figur 8. Skyddad natur i närområdet enligt Naturvårdsverkets kartverktyg för skyddade områden
(Naturvårdsverket, 2020a). Blå färg visar vattenskyddsområde medan grön färg visar naturreservat. Avsedd
fastighet är markerat med röd cirkel.

3.3 Framtida byggplaner
Munkedals kommun har delgett dokumentation på planbestämmelser för området upprättat
av samhällsbyggnadsförvaltningen, se Figur 9. Huvudsaklig användning av tomten är
kvartersmark för skola (rött). Delar i väster kommer även vara parkmark med kommunalt
huvudmannaskap (grönt).
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Figur 9. Planritning från Munkedals kommun på avsedd fastighet och byggplaner utifrån detaljplan för Munkedal,
Brudås.

4 HISTORISK INVENTERING
4.1 Underlag
-

Flygfoton från Eniro, nutida från 2014-2017, och historiska från 1955-1967
Lantmäteriet historiska flygfoton från årtalen 1962 och 1978
Rivningslov från 2007 från av tidigare bostadshus
EBH-kartan (Länsstyrelsen Västra Götaland, 2020)

4.2 Historiska flygfoton
4.2.1 Eniro
Enligt flygfoton från Eniro i Figur 10 har marken brukats som skogs- och jordbruksmark någon
gång mellan år 1955 och 1967 (vänster). Någon gång efter 1955 byggdes ett hus på fastigheten.
På nuvarande flygfoto (höger) syns inga byggnader på fastigheten och området tycks vara till
största del gräsbevuxet med träd på den östra delen. Det finns även en mindre asfalterad väg
in på fastigheten från Brudåsvägen på områdets östra del vilket även konstaterades under
platsbesök. Man kan även se i Figur 10 att de bostadshus som finns syd och sydväst om
fastigheten inte var byggda 1955. Strax öst om Munkedal Foss 13:9 är förskolan Kungshöjden
belägen, se markeringar till höger i Figur 10.
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Förskola

Brudåsvägen

Figur 10. Flygfoton från Eniro (Eniro, 2020). Vänster bild visar åren 1955-1967 medan höger bild visar 20142017. Fastigheten är inringad i rött.

4.2.2 Lantmäteriet
Figur 11 visar ett flygfoto från Lantmäteriet från år 1962 ses med avsett område markerat i
rött. Detta foto visar att år 1962 var området delvis bevuxet med skog och även jordbruks- eller
ängsmark. Efter år 1978, se flygfoto i Figur 12, är fastigheten bebyggd med ett större och ett
mindre hus.

Figur 11. Flygfoto från Lantmäteriet från år 1962. Avsett område markerat med en röd cirkel (MEDGIV-2020-105715).
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Figur 12. Flygfoto från Lantmäteriet från år 1978. Avsett område markerat med en röd cirkel (MEDGIV-2020-105715).

4.3 Rivning av byggnader år 2007
Figur 13 visar det bostadshus som tidigare funnits på området. Detta hus revs år 2007, se
rivningslov i Figur 14 från 2005. Lovet avsåg rivning av ett bostadshus samt en mindre
byggnad belägen söder om den större huskroppen. Utifrån flygfoton kan det antas att huset
byggdes någon gång efter 1962 men var färdigställt år 1978.

Figur 13. Flygfoto som visar bostadshus som fanns på fastigheten tidigare. Avsedda byggnader markerat med röd
cirkel.

Projektnummer: P200138
Datum: 2020-11-27

11

Figur 14. Rivningslov från 2005. Aktuell fastighet innanför röda streck. Den vänstra figuren avser rivning av den
mindre byggnaden markerat i gult och den högra figuren visar rivning av bostadshuset markerat ’RIVES’.

4.4 EBH-kartan och tidigare verksamheter i närområdet
I EBH-kartan återfinns de området i länet som har fått en riskklassning eller identifierats som
potentiellt förorenade områden (Länsstyrelsen Västra Götaland, 2020). I kartverktyget har
närområdet till fastigheten Munkedal Foss 13:9 studerats med avseende på föroreningskällor,
se sammanställning i Tabell 1. Se även Figur 15 för karta. Inte alla identifierade och
riskklassade områden har tagits med i sammanställningen utan de fyra närmsta identifierade
områdena har inkluderats samt två områden uppströms (norr) om området som har tilldelats
riskklass 1.
Tabell 1. Sammanställning av förorenade eller potentiellt förorenade områden i närområdet från EBH-stödet (EBHkartan, 2020)
Nr

Id

Riskklass/
status

Avstånd (m)/
riktning

Primär/sekundär bransch

Notering

1

182174

Identifierad

400/sydväst

Förbränningsanläggning

Uddevalla energi
(Långedalsverket)

2

155552

Identifierad

400/öster

Bilvårdsanläggning, bilverkstad, åkerier

3
4
5

155546
155553
155508

Identifierad
Identifierad
1/huvudstudie

600/norr
700/norr
1900/nordöst

Ytbehandling av trä
Övrigt BKL 3
Massa pappersindustri/järn-, stål- och
manufaktur

6

191758

1/huvudstudie

2500/nordöst

Järn-, stål- och manufaktur/sågverk utan
doppning/impregnering: Betning av säd
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Munkedalsslöjd
(Arctic Paper
Munkedals)

6

5

4

3
2
Munkedal Foss 13:9

1

Figur 15. EBH-karta över potentiellt förorenade områden i området kring fastigheten (EBH-kartan, 2020).
Aktuellt område för denna undersökning är markerat med röd cirkel och markeringarna 1-6 avser närliggande
potentiellt förorenade områden från Tabell 1.

5 MISSTANKE OM FÖRORENINGAR
Det finns misstanke om potentiell förorening med PCB från tidigare huskropp och användning
av mjukfogar. PCB har historiskt använts i fog- och golvmassor samt isolerrutor i byggnader. I
hus byggda mellan 1956 och 1972 finns risk att PCB använts och dessa kan förorena
omgivande marker och även luft (Naturvårdsverket, 2020b). Eftersom underlaget visar att det
är troligt att huset byggdes under denna period bör PCB inkluderas i en utredning.
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I och med att området ligger i närheten till vägar och bebyggelse finns även skäl att kontrollera
förekomst av PAH och olja. Tungmetaller kan förekomma i närhet tätorter. Närmsta
potentiella föroreningskälla utanför området bedöms utifrån underlaget i framtaget ur EBHstödet vara cirka 400 meter bort och risken för förorening från dessa bedöms som låg, men kan
inte uteslutas.

6 FÖRSLAG TILL UNDERSÖKNING/PROVTAGNING
Utifrån denna historiska inventering och misstanke om föroreningar föreslås att en
miljöteknisk markundersökning upprättas för att utreda föroreningssituationen på
fastigheten. Det förslås att utredning görs med avseende på PCB, olja, PAH och tungmetaller.
Antalet provpunkter/områden på fastigheten kan förslagsvis uppgå till 5-10 stycken. Detta kan
göras med skruvborr alternativt grävmaskin. I detta specifika fall är troligen grävmaskin den
bästa lösningen då antagandet är ett relativt begränsat jordlager inom området.
Utifrån framtida markanvändning bedöms det ytligaste jordlagret vara det mest relevanta att
undersöka. Intill där byggnaden tidigare stått kan djupare provtagning, om möjligt med tanke
på jorddjup, övervägas och testas för PCB. PCB binds hårt till partiklar i marken och spridning
av dessa är främst partikelbunden (SGF-Åtgärdsportalen, 2018). I och med detta är
bedömningen att det föreligger en låg risk för förekomst i grundvatten på fastigheten. Vid en
eventuell markutredning kan förutsättningar för att installera grundvattenrör (till följd av det
grunda jorddjupet som underlaget visar på) undersökas och om det bedöms som relevant kan
i så fall grundvattenprovtagning inkluderas i utredningen.
I Figur 16 visas ett förslag på placering av provtagningspunkter baserat på framtaget underlag.

Fastighetsgräns
Föreslagna provpunkter
Tidigare byggnader

Figur 16. Förslag på placering av provpunkter i området.
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