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1 BAKGRUND OCH SYFTE 

WSP har på uppdrag av Mönsterås kommun genomfört en miljöinventering 

av fastigheten Korpemåla 1:139 i Korpemåla, Mönsterås kommun. Syftet 

med inventeringen har varit att utreda ev historisk miljöpåverkan i samband 

med framtagandet av ny detaljplan för fastigheten, samt utreda huruvida det 

finns behov av att gå vidare med miljötekniska markundersökningar.  

2 OMRÅDESBESKRIVNING  

Fastigheten är belägen i Korpemåla i Mönsterås kommun. Se figur 1 för 

översikt.  

 

Figur 1. Berört område (fastigheten) markerat med rött. Kartunderlag: © Lantmäteriet.  

Fastigheten har en yta på ca 12 000 m2. I norr och väster gränsas 

fastigheten av skogbevuxna ytor, i övrigt mot havet. Inom fastigheten finns 

en byggnad i form av klubbstuga, samt en container som rymmer material till 

seglarskolan. Markytan är plan och utgörs till största del av grus eller gräs, 

med vissa mindre asfalterade ytor. 

Fastigheten, inkl. byggnaden och containern, nyttjas för närvarande av 

Pataholms Segelklubb.  
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Figur 2. Flygfoto över aktuellt område. Kartunderlag: © Lantmäteriet. 

Det aktuella området ligger i direkt anslutning till Östersjön, som är den 

närmsta ytvattenrecipienten. Grundvattenströmningen är ej studerad inom 

denna undersökning, men trolig spridningsriktning via grundvatten är 

söderut/österut mot havet. Vid platsbesöket bedömdes marken vara relativt 

plan.  

Den naturliga jordarten är enligt SGUs jordartskarta sandig morän, se figur 3. 

Det finns inga kända utfyllnader inom området. Skattat jorddjup till berg är ca 

10-20 m enligt SGU. Enligt SGU bedöms genomsläppligheten vara 

medelhög.  

Det finns inga brunnar registrerade på fastigheten eller inom 100 m från 

denna enligt SGUs brunnsregister, och det finns heller ingen information om 

fett- eller oljeavskiljare.  

Fastigheten är inte registrerad i SPIMFABs register över nedlagda 

bensinstationer. 

Närmaste skyddsområde är riksintresset ”Mönsterås skärgård”, beläget ca 

200 m öster om fastigheten. Det finns inga fornminnen på fastigheten eller 

inom 100 m från denna enligt Riksantikvarieämbetet.  
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Figur 3. Utdrag ur SGUs jordartskarta. Inom aktuellt område, översiktligt markerat med svart 

ring, påträffas morän (blå färg. Källa: SGUs kartvisare. 

3 MARKANVÄNDNING OCH 
HISTORIK 

Enligt information från intervjuperson Karl-Erik Berg, segelklubbens 

ordförande, samt miljökontorets tillsynsrapport från 2016 (vilken omfattar 

både Korpemåla och Saltor) nyttjas området som småbåtshamn, med plats 

för ca 50-60 båtar. Det finns även en liten gästhamnsverksamhet med ca 25-

30 gästnätter per år. Eventuellt farligt avfall som uppkommer är varje 

båtägares ansvar att ta hand om.  

Tvätt av båtar samt bottenmålning sker vid vinteruppställningsplatsen vid 

båtklubbens andra område Saltor, vilket ligger ca 1 km norr om fastigheten 

(se figur 4). Båtbottentvätt sker med högtryckstvätt på grusplan vid 

upptagning av båtarna på hösten, även detta vid Saltor. Det finns ingen 

rening av spolvatten och utgående vatten går direkt ner i marken.  

Merparten av klubbens båtar har vinterförvarats vid Saltor. Mellan 1969 till 

1978 hände det att någon enstaka båt vinterförvarades på aktuell fastighet, 

dock aldrig fler än tre båtar. Sedan 1978 har inga båtar, förutom 

segelklubbens små jollar, vinterförvarats på området förrän vintern 2020, 

enligt Karl-Erik. Detta bekräftas även av intervjuperson Anne-Maj Gardstig, 

närboende.  
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Figur 4. Saltor (inringat med blå ring) i förhållande till berörd fastighet (röd markering). 

Kartunderlag: © Lantmäteriet. 

Baserat på information från historiska kartor bedöms fastigheten ha nyttjats 

åtminstone sedan slutet av 1950-talet. Exakt exploateringsår är dock okänt 

men enligt intervjuperson Karl-Erik startade båtklubben sin verksamhet ca 

1968 och var under de första 20 åren betydligt mindre än idag då det inte 

fanns lika många bryggor på plats. 

Baserat på studier av flygfoton från 1957 och 1972 samt årsvis från 2007 och 

framåt, finns det inga spår av någon omfattande båtförvaring eller 

varvsverksamhet. Inte heller historiska kartor från 1874 och framåt påvisar 

någon större varvsverksamhet.  

Förvaring av färg till klubbens egna båtar är i klubbstugan och det rör sig om 

ca 5 liter per säsong. Medlemmar ansvarar i övrigt för sin egen färg och ev 

färgrester. Klubben har från sin sida varit tydlig med att alla medlemmar ska 

använda godkända bottenfärger, enligt Karl-Erik. 

Fastigheten är registrerad i Länsstyrelsens register över potentiellt 

förorenade områden, EBH-stödet, till följd av historisk och nuvarande 

verksamhet i form av fritidshamn/båtuppställningsplats. Information kring 

omfattning, driftår, kemikalier mm saknas dock. Objektet (fastigheten) är inte 

riskklassat enligt MIFO men innehar branschklass 2, Hög risk. 

Branschklassningen är en gruppriskklassning baserat på generella 

bedömningar utifrån vilken verksamhet som funnits på platsen, och är inte 

områdesspecifik. I utdraget för objektet står följande kommentar: 

Småbåtshamn (ca 90 båtar) samt båtuppläggningsplats (oklart antal båtar). 

Inom ramen för den historiska inventeringen har det inte framkommit 

uppgifter om några kända spill eller olyckor. Det finns ingen information om 

att målning med båtbottenfärger skett på den aktuella fastigheten eller att 

nämnvärd förvaring av kemikalier, förutom ovan nämnda färger, har skett. 

Utifrån tillgänglig information ter det sig som att målning samt båtbottentvätt 

främst skett på Saltor, likaså förvaringen av båtar.  
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Ett miljöproblem som segelklubben försöker få ordning på är iskörning med 

bil när isen tillåter detta. 

Vid platsbesöket noterades några plasttunnor vid containern i mitten av 

fastigheten, se bild nedan. Enligt intervjuperson Karl-Erik är dessa tomma 

och rena, och ska användas som flytkroppar till bryggor. Vid platsbesöket 

noterades även marken vara upphöjd på ett ställe, alternativt ett jordupplag, 

se figur 6. I övrigt noterades inga avvikelser vad gäller spill etc. 

 

Figur 5. Bild tagen vid platsbesök 2021-03-31. Tunnor vid container. 

 

Figur 6. Bild tagen vid platsbesök 2021-03-31. Jordupplag (?).  

3.1 OMGIVANDE VERKSAMHET 

Del av Korpemåla 1:126, beläget strax norr om fastigheten ifråga, finns 

registrerat i EBH-stödet till följd av historisk verksamhet i form av 

avfallsdeponi (farligt och icke farligt avfall). Objektet innehar riskklass 2, hög 

risk, enligt MIFO.  
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Deponin var i drift mellan 1955 och 1980 och bedöms omfatta ett område om 

ca 3 000 m2. Det uppskattas att volymen deponerat avfall uppgår till ca 5 000 

m3. De föroreningar som typiskt sett förväntas finnas i, och kunna spridas 

från, äldre deponier är bland annat metaller, klorerade och icke klorerade 

lösningsmedel, klorerade kolväten, fenoler, olja och närsalter. Deponierna är 

också en källa till utsläpp av växthusgaser i form av metangas. Deponier 

med bygg och rivningsavfall kan även innehålla t.ex. arsenik, bly, kadmium, 

koppar, kvicksilver, aromatiska kolväten, PCB och PAH.   

I övrigt finns inga potentiellt förorenade områden i fastighetens omgivning.  

4 RISKBEDÖMNING  

Verksamheten, i form av småbåtshamn, har av allt att döma varit av ringa 

omfattning. Målning och tvätt har enligt tillgänglig information utförts på 

båtklubbens andra område Saltor, och det finns inga tydliga indikationer på 

bottenmålning eller liknande i Korpemåla. Risken för påverkan på mark och 

grundvatten bedöms med grund i det vara låg. Dock har verksamheten 

pågått under lång tid, och underlaget är något bristfälligt vad gäller 

information kring historisk kemikaliehantering, historisk båtbottenmålning 

mm.  

Det finns ingen information om större spill eller olyckor, men t.ex. mindre 

oljespill kan inte uteslutas. Generellt var hanteringen av kemikalier och avfall 

inte lika noggrann förr. Det kan därför inte uteslutas att det kan finnas 

påverkan på mark och grundvatten i området. De ämnen som framför allt kan 

misstänkas är metaller, tennorganiska föreningar (TBT m.fl.), 

petroleumprodukter (alifater, aromater) och PAH. Fastigheten är även 

registrerad i Länsstyrelsens EBH-stöd som potentiellt förorenad, dock endast 

branschklassad och utan att någon vidare inventering utförts.  

Då exploateringen till stor del skett före 1973 kan risken för tjärasfalt ej 

uteslutas.  

Då fastigheten ligger precis intill en riskklassad fd avfallsdeponi kan det inte 

uteslutas att spridning skett från deponin till fastigheten.  

Trots att risken för förorening inom fastigheten bedöms som låg, 

rekommenderar WSP en mindre översiktlig miljöteknisk markundersökning 

för att kunna bekräfta eller dementera huruvida området påverkats av 

verksamheten på plats. Inledningsvis föreslås endast jordprovtagning genom 

provgropsgrävning med grävmaskin i ca 4 provpunkter, utspritt över området.  

Omfattningen av ev fortsatta utredningar beror också av vilken 

markanvändning som planeras framöver; om det fortsatt ska vara mindre 

känslig mark, eller ändras till mer känslig (t.ex. bostäder).  

Vid ev framtida schakt kommer det med största sannolikhet inte gå att utröna 

huruvida marken är förorenad okulärt, då de ämnen som främst misstänks, 

såsom TBT och metaller, inte syns eller luktar. Oljor däremot kan upptäckas 

på luft- och synintryck.  
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5 REFERENSER 

Referens Datum Utgiven av / Kommentar 

Miljöförvaltningen, Mönsterås 

kommun 

Mars 2021 Information i mail: Tillsynsrapport  

Länsstyrelsen Kalmar län Mars 2021 Information i mail: EBH-utdrag för berörda objekt. 

Räddningstjänsten Mönsterås Mars 2021 Information i mail.  

Karl-Erik Berg, ordf Pataholms 

segelklubb 

Mars 2021 Information i mail: Markanvändning, historik mm 

Anne-Maj Gardstig, närboende April 2021 Information i mail: Markanvändning, historik mm  

Platsbesök 2021-03-31 Platsbesök av Kajsa Florén, WSP 

Internetkällor Datum Utgiven av / Kommentar 

www.eniro.se Mars 2021 Översiktliga kartor avseende aktuell fastighet. 

www.hitta.se Mars 2021 Översiktliga kartor avseende aktuell fastighet. 

www.lantmateriet.se Mars 2021 Historiska kartor avseende aktuell fastighet. 

www.raa.se Mars 2021 Kartor över fornminnen avseende aktuell fastighet. 

www.spbi.se Mars 2021 Rapport över inom SPIMFAB sanerade bensinstationer 

i Sverige. 

www.sgu.se Mars 2021 Kartor med information om geologi och brunnar 

avseende aktuell fastighet. 

www.viss.lansstyrelsen.se Mars 2021 Karta över potentiellt förorenade områden avseende 

aktuell fastighet samt omkringliggande fastigheter samt 

skyddsområden. 

Övriga dokument Daterad Utgiven av / Kommentar  

EBH-utdrag, objekt 

”Småbåtshamn Korpemåla” 

2013-01-11 Länsstyrelsen Kalmar 

EBH-utdrag, objekt 

”Korpemåla – nedlagd tipp”  

2014-11-13 Länsstyrelsen Kalmar 

Tillsynsrapport – Tillsynsbesök 

2016 

2016-08-26 Miljökontoret, Mönsterås kommun 

 

  

http://www.eniro.se/
http://www.hitta.se/
http://www.lantmateriet.se/
http://www.raa.se/
http://www.spbi.se/
http://www.sgu.se/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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