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1 Historisk verksamhet 
I detaljplanområde återfinns en potentiell miljöstörande verksamhet. På 

fastigheten Önnered 109:5 har det bedrivits bilvårdsanläggning, bilverkstad och 

åkeri. I närområdet har det bedrivits drivmedelstation på fastigheten Önnered 

762:139.  

Fram till 1970-talet bestod området av lantbruksgårdar. Därefter bebyggdes 

området med bostäder och lokaler för verksamheter inklusive mer omfattande 

asfalterad infrastruktur. 

 

Figur 1 I området finns följande potentiellt miljöstörande verksamheter (Glenn 2021). 

2 Markens beskaffenhet 
Naturlig jord enligt SGU´s jordartskarta är lera ovanliggande berg. Det finns 

berg i dagen samt i östra delen sand. Omkringliggande fastigheter består 

verksamheter och bostäder.  

Området försörjs av kommunalt dricksvatten. 

Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintressen 

berörs. 

Spridningsrisk från fastigheten Önnered 762:139, där det historiskt har bedrivits 

drivmedelstation,  in mot detaljplanområde bedöms som låg. 
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Figur 2 SGU´s jordartkarta mot ortofoto (Glenn 2021) 

3 Tidigare utförda 
undersökningar 
Det finns inga tidigare utförda undersökningar för planområdet. 

4 Markanvändning 
Historisk markanvändning är känslig markanvändning (Riktvärden för 

förorenad mark Modellbeskrivning och vägledning, Naturvårdsverket 2009) och 

planerad markanvändning för detaljplan bedöms fortsatt vara känslig 

markanvändning.  

5 Potentiellt förekommande 
markföroreningar 
Potentiellt förekommande markföroreningar med avseende på den historiska 

verksamheten inom området är följande: 

Inom hela detaljplanområde är ytlig jord är förorenad strax över känslig 

markanvändning på grund av diffust atmosfäriskt nedfall och biltrafik. Främst 

avseende tungmetaller och PAH:er. 

Asfalt inom området kan innehålla förhöjda PAH-halter. Det kan finnas risk för 

tjärasfalt i underliggande bärlager på då omfattande hårdgörande av ytor skedde 

på 60-talet. Risken för påträffande av tjärasfalt inom detaljplanområde bedöms 

dock som låg. Det kan finns spår eller restföroreningar som indikerar på 

eventuell användning i eventuell fyllnadsmassa i närheten av trafikerade leder. 
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Eventuella tillförda fyllnadsmassor bedöms innehålla halter mellan känslig 

mark och mindre känslig mark (KM-MKM). På fastigheten Önnered 109:5 kan 

det förekomma markföroreningar överstigande mindre känslig markanvändning 

(MKM).  Mäktigheten av eventuella fyllnadsmassor bedöms vara 0,5 m. 

Potentiellt förekommande föroreningar i eventuella fyllnadsmassor är metaller 

och organiska ämnen i form av exempelvis alifater, aromater och PAH:er. 

6 Bedömning och 
rekommendationer 
Inför kommande markarbeten inom detaljplanområde bör en miljöteknisk 

undersökning inklusive historisk inventering (främst avseende fastigheten där 

det historiskt har bedrivits bilvårdsanläggning) utföras innan markarbeten 

påbörjas för att verifiera eventuella befintliga markföroreningar över känslig 

markanvändning inklusive för att säkerställa korrekt hantering av kommande 

schaktmassor vid byggnation. Eventuella uppschaktade jordvolymer bör 

genomgå en kontrollprovtagning innan eventuell återanvändning. Likaså inför 

transport till mottagningsanläggning bör kontrollprovtagning utföras innan 

transport för att säkerställa rätt mottagningsanläggning.  

De miljötekniska markundersökningarna utförs av respektive fastighetsägare 

inom detaljplanområde.  

Att gräva eller arbeta i mark som är förorenad innebär en ökad risk för 

exponering och spridning av för föroreningar. Arbetet klassas därför som en 

miljöfarlig verksamhet som i förväg ska samrådas eller anmälas till 

miljöförvaltningen. Detta regleras i 28 § förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 


