
Blankett A Administrativa uppgifter

Objekt

Pcilsdjursfarm på Droppemåla I:87
Upprättad (namn)

Peter Robertsson

(datum)

2020-04-07

IDnr

192600
Kommun

Ronneby kotnmun

Senast reviderad (namn) (datum)

Inventeringens namn

Dossiernummer

Preliminär riskklass enligt BKL

Inventeringsfas enligt MIFO

Bransch

Bransch

Branschkod

Anteckning ftir bransch

Geografisk information

Län (namn, kod)

Kommun (namn, kod)

Terrängkartan

Fastighetskartan

Områdets/fastighetens koor-
dinater (Sweref99, RH 2000)

Fastighetsbeteckning (enl.
fastighetsdata registret)

Kontakter och referenser

Byggnader och anläggningar
(översiktligt):

Objektets besöksadress

Nuvarande verksamhetsutövare
(namn och adress)

Inventering vid detaljplaneläggning ltir bostäder

3

Pcilsdjttrsfarm som sedan 1960-197}-talet har brunnit ned. Åigaren till
verksamheten var mycket trcidgårdsintresserqd och utbildad
trcidgårdsmöstare. Dcirav bedrevs viss odling i anslutning till cigarens
bostad som tillsqmmans med pcilsdjursuppfodningen låg på den vristro
sidan qv Droppenålavc)gen. Någon kommersiell odling har enligt
uppCtft aldrig bedrivits.

Kliclia lriir tijl att allgc tcxt

I

Blekinge lcin

Ronneby kommttn

(K) l0

l08l

Objektet berör endast en begränsad del av fastigheten
Droppemåla l:87.

N: ozzsags E: stzsot Höjd:

Droppenåla I:87 (delav), Droppemåla l:120 och Droppemåla l:121

Anlciggningens byggnader cir sedan 1960-197}-talet nedbrunna och
endast delar ov grundlciggningen återstår. Den aktuella grtrnden har
qteranvcints vid nybyggnad cw ett bostadshus påfastigheten
Droppenåla I:121.

Doppingvcigen 5 - 7
372 73 Ronneby

Verksamheten har i sin helhet upphOrt och ersatts av privata bostcider

Tidigare verksamhetsutövare
(namn och adress)

Bcickström, Droppemåla I : I 94.



Blankett B Verksamhets-, områdes- & omgivningsbeskrivning

Objekt

Pcilsdjursfarnr på Droppemåla I : 87

Upprättad (namn)

Peter Robertsson

(datum)

2020-04-07

IDnr

t92600
Kommun

Ronneby kommun
Senast reviderad (namn) (datum)

Fältbesök (namn och datum)

Fältbesök (namn och datum)

Verksamhetsbeskrivnin g

Anläggningens status (om i drift,
ange även datum fiir uppgiften)
(i drift, nedlagd före 1969,
nedlagd efter 1969, ingen tidigare
känd
verksamhet)

Anläggningsområdets
tillgänglighet (inhägnat,
öppet)

Verksa mhetstid (ungefiirligt
antal år)

Driftstart (årtal)

Driftslut (årtal)

Antal miljöstörande
verksamhetsår

Produktion (produkt, mängd
och om möjligt årtal för
produkter)

Beskrivning av nuvarande
processer (översiktligt)

Beskrivning av tidigare
processer (översiktligt)

Avloppsvatten från processerna
(nuvarande hantering) (sluten till
eget reningsverk, till
kommunalt reningsverk, orenat till
namngiven
recipient)

Avloppsvatten från processerna
(tidigare hantering)

I processen hanterade
kemikalier

Jens Löfqvist

Peter Robertsson

2020-02-r7

2020-02-t7

Anlciggningen är inte lcingre i drift tillfAljd cw totalförstörelse vid
brand. Verksamheten cir nedlagd i början cw l960talet.

Delar ligger inom allmc)n plats för gatumark i grillande detaljplan och
t i I I gä n gl i ga för a I I m (in h e t e n. Re s t e r an de de I a r dcir den tts prun gl i ga
grundenfinns ingår idag i kvartersmarkfor bostöder och på så stit
i nt e t i I I gcin gl i g för al lm cin heten.

En maximal utstrcickningfrån 1915 - 1960-talet.

Efter I9l 5-1919.

Början av 1960-talet.

Maximalt 40 år.

Ej pågående.

Ej pågående.

Prils från djuruppfödning. Privat trcidgårdsodling i liten skala.

Ej pågående.

Okant

Vid pcilsuppfodning cir eventuell kemikaliehantering okrind. Vid privat
tr cidgårds odling kan br ans c htypis k hanter i ng forv cintas.

Restprodukter från processerna,
mellanlagring (förekomst, typ)

Efterbehandlingsåtgårder,
genomftirda (typ av åtgärd)

Plats för mellanlagring är okcind men kan förvcintas vara placerad
inom verksqmhetens tomtplats.

Platsen cir sedan 1986 detaljplanelagdför bostadscindamål och
planen cir i sin helhet genomford. Platsen har sedan 1960-talet varit
bebyggd medfritidshus. Vid byggnationerna kan vissq markarbeten
spåras..



Blankett B Verksamhets-, områdes- & omgivningsbeskrivning

Volym ftirorenade massor (m3)

Utbredning av ftirorening, yta
(m2)

Koordinater på ftirorenat mark-
område (Sweref 99, RH 2000)

Föroreningar

Okänt.

Tomtplatsen uppgår till cirka 3500 kvadratmeter.

N: 6225895 E: 5t730t Höjd:

Möj liga föroreningar kan /örvrintas varq branschtyps ika.

Förorenat grundvatten

Lokalisering av fiirorenat
grundvatten

Volym fiirorenat grundvatten
(mt)

Utbredning av ftirorening, yta
(m')

Koordinater på det förorenade
grundvattenmagasinet
(Sweref 99, RH 2000)

Föroreningar

Förorenade sediment

Lokalisering av ftirorenat
sediment

Volym ftirorenade sediment
(mt)

Utbredning av ftirorening, yta
(m')

Koordinater på ftirorenat
sedimentområde
(Sweref99, RH 2000)

Föroreningar

Deponier

Deponi

Typ av deponi

Innehåll i deponin

Läckage från deponin

Deponins koordinater
(Sweref99, RH 2000)

Dagvatten

Dagvattendränering (typ)

Se forklaring på " Förorenade markområden'

Okänt.

Okänt.

E: Höjd:

Okänt.

Se farklaring på " Förorenqde markområden"

Okänt.

Okänt.

E: Höjd:

Okänt

Några deponier eller upplag cir inte kcinda inom fastigheten.

Ej aktuellt.

Ej aktuellt.

N E:

N

N

Höjd:

Platsen omfattas av verksamhetsområde ftir dagvatten med
befi ntliga dagvattenledningar.

Havsvik till Östersjön.Dagvattenrecipient (typ)



Blankett Cl Föroreningsnivå (MIFO fas 1) sirl 7 (l-r:

Objekt

Pcilsdjursfarm på Droppemåla l:87
Upprättad (namn)

Peter Robertsson

(datum)

2020-04-07

IDnr

192600
Kommun

Ronneby kommun
Senast reviderad (namn) (datum)

Mark
Antal prov

Mångd
lörorening

Volym förorenade
massor

Använda
referenser

Beskrivning av
provtagningar

Grundvatten

Antal prov

Jämfdrelse görs
med

Tillstånd

Ämnen dår bedömning av tillstånd inte
är möjligt pga brist på jämfdrelsedata

Ingen/liten
påverkan

Awikelse från
jämförvärde

Ämnen dår bedömning av tillstånd inte
är möjtigt pga brist på jåmförelsedata

Liten

0 st.

Mindreallvarligt Måttligtallvarligt Allvarligt

Måttlig påverkan Stor påverkan

Måttlig Stor

0 st.

Mindreallvarligt Måttligtallvarligt Allvarligt

Jämförelse görs
med

Tillstånd

Ämnen dår bedömning av titlstånd inte
år möjligt pga brist på jåmförelsedata

Ingen/liten
påverkan

Awikelse från
jåmförvärde

Ämnen där bedömning av tillstånd inte
år möjligt pga brist på jämförelsedata

Anvånda
referenser

Måtttig påverkan Stor påverkan

Mycket allvarligt

Mycket stor
påverkan

Mycket stor

Mycket allvarligt

Mycket stor
påverkan

I frlit i"r, :jll!l'1]tr-i)1



Blankett Cl Föroreningsnivå (MIFO fas 1) sid 9 (23)

Byggnador

0 st.

Utskrivet 20204447



Blankett C2 Föroreningsnivå (MIFO fas 2) Si(l I I (21)

Beskrivning av
provtagningar

Ytvatten

Antal prov

Sediment

Antal prov

Jåmlörelse görs
med

Tillstånd

Ämnen dår bedömning av tillstånd inte
år möjligt pga bris!på jlmförelsedata

Ingen/liten
påverkan

Awikelse från
jåmlörvårde

Ämnen dår bedömning av tillstånd inte
är möiligt pga brist på jåmförelsedata

Anvånda
referenser

Beskrivning av
provtagningar

Mindreallvarligt Måttligtallvarligt Allvarligt

Måttlig påverkan Stor påverkan

Mindre allvarligt r Måttligt allvarligt Allvarligt

Måttlig påverkan Stor påverkan

Stor

Mycket allvarligt

Mycket stor
påverkan

Mycket allvarligt

Mycket stor
påverkan

Mycket stor

Jåmförelse görs
med

Titlstånd

Ämnen där bedömning av tillstånd inte
är möjligt pga brist på jåmförelsedata

, IngeMiten
påverkan

Awikelse från
jflmförvårde

Ämnen dår bedömning av tiUstånd inte
år möjligt pga brist på jf,mförelsedata

Liten Måttlig

Mängd
förorening

Volym förorenade
mtllsor

Anvinda
rgfgrensgr

Beskrivning av
provtagningar

t tskIivet 20?(1-tll-01



Blankett D Spridningsfiirutsättningar

Objekt

P cilsdj trrsfarm pa Droppen åla I : 87

Upprättad (namn)

Peter Robertsson

(datum)

2020-04-07

Idnr

192600

Kommun

Ronneby kommun
Senast reviderad (namn) (datum)

Från byggnader och anläggningar

Föroreningar i byggnader och Byggnaderna finns inte längre kvar.
anläggningar

Spridningssätt Okänt.

Konstaterad historisk spridning Har inte konstaterats.

Övrigt Undersökningen omfattar endast fas

Uppskattad andel urlakning per Okänt.
är (o/o)

Från mark till byggnader

Flyktiga ftiroreningar i mark

Markens genomsläpplighet
(m/år)

Byggnadens genomsläpplighet
(m/år)

Konstaterad historisk spridning

Övrigt

Uppskattad hastighet ftir
inträngning i byggnader

Mark och grundvatten

Föroreningars lokalisering i
marken idag, markera även på
karta

I -undersökning.

Okänt.

Okänt.

De ursprungliga byggnaderna finns inte kvar

Ej konstaterat.

De ursprungliga byggnaderna finns inte kvar.

Kartbilaga redovisas med historiska kartor och flygfotografier
från 1960 oah 1975.

Spridningshastighet ftir ämnen som transporteras med vatten i mark
Föroreningar som sprids med Okiint.
vatten

Markens genomsläpplighet i det Okiint.
mest genomsläppliga lagret
(m/s)

Lutning på grundvattenytan Okilnt.
(%)

Grundvattenströmning (m/år) Okiint.
ca

Nedbrytbara föroreningar Okiint.

Okiint.

Okiint.

Nedbrytningshastighet

Föroreningar som binds i
marken



Blankett D Spridningsftirutsättningar

Ytavrinning på mark, diken och
avlopp

Varierande grundvattennivåer,
översvämningar och högvatten

Övrigt

Uppskattad spridningstid till
ytvatten (år)

Ytvatten

Föroreningar som sprids med
ytvatten

Ytvattnets transporthastighet
(km/år) / omsättningstid (år)

Utspädning leder till oskadlig
halt i ytvatten

Ojämn spridning i ytvatten

Konstaterad historisk spridning

Övrigt

Uppskattad spridningshastighet Okänt.
i ytvatten (km/år)

Sediment

Redan ftirorenade sediment,
konstaterad historisk spridning

Föroreningar som sprids via
vatten till sediment

Förutsättning ftir sedimentation
i olika delar av vattensystemet

Båttrafik som rör upp sediment

Muddring

Kraftiga vågor

Gasbildning

Föroreningar i separat fas i
sediment

Övrigt

Jämn utbredning (m/år)

Ojämn utbredning, markera
även på karta

Till detaljplanen ltir Droppemåla l:87 (Gamla droppemåla
by) upprättas en särskild dagvattenutredning.

Området ligger i anslutning till, men omfattas inte av,
stigande havsnivåer på upp till +3,0 meter över havet.

Okiint.

Okiint.

Okänt.

Okänt.

Okiint.

Okiint.

Okiint.

Okiint.

Okåint.

Båtbrygga ftir fritidsbåt finns till fastigheten Droppemäla2:2.

Okiint.

Okiint.

Okänt.

Okiint.

Okåint.

Okåint.



Blankett E Samlad riskbedömning

Objekt

P cilsdjttrsfarm på Droppemåla I : 87

Upprättad (namn)

Peter Robertsson

(datum)

2020-04-07

IDnr

192600

Kommun

Ronneby kommun
Senast reviderad (namn) (datum)

Verksamhetsbeskrivning Nedlagd pälsdjursuppfodning.

Föroreningarnas farlighet (F) Placera in möjligafororeningar (hanterade kemikalier) från samtliga
brunscher somfunnits på platsen i rdtt box, se tqbell 3 s.22 Naturvårdsverkets rapport 4918.

Låg Måttlig Hög Mycket hög

Klicka här' tirr att Klicka här fiir att
an-{e te:.t. angc te\t.

Föroreningsnivå (N) Or undersökning utforts så ska detta fyllas i for qktuella medier. Föroreningsnivå
kan uppskattas utifrån anvcinda kemikalier, mängd och verksamhetstid (se tabell 6, Rapport 49 I8).

Medium Liten Måttlig Stor Mycket stor

Byggn/anläggn Bebyggelsenär
riven.

Mark Klicka här för
att al1ge text.

Klicka här'tijr
att ange text.

Ytvatten Klicka hiir fijr att
ange text.

Sediment

Spridnings{iirutsättningar Ska fytlas i för i mark och grundvatten samt Till ynatten om aktuellt
(Spridningsforutscittningarna i Mark och grundvatten samt Till ytvatten skq uppskqttas med hjcilp av
tabellerna i MlFo-handboken s. 36 och s. 40 (Naturvårdsverkets rapport 4918) Spridningsforutsdttningarna i
övriga medier kan uppskattas om möjligt)

Grundvatten

Medium

Från byggnad

Titl byggnad

I mark och
grundvatten

Ska fyllas i
Till ytvatten
Ska fyllas i

I ytvatten

Små Måttliga

Klicka här för att
ange text.

Klicka här fiir att
ange text.

Stora Mycket stora

I sediment



Blankett E Samlad riskbedömning sid.re (23)

Länkar

Övrigt

(

Utskrivet 20204447



Blankett F Kommunicering sid 2r (23)

Objekt

Pdlsdjursfarm på Droppemåla 1:87

Upprättad (namn)

Peter Robertsson

(datum)

2020-04-07

IDm

192600

Kommun

Ronneby kommun
Senast reviderad (namn) (datum)

Intervju med fastighetsägare Mats Karlsson (Droppemåla
1 : 120) genomftird 2020-03-13.

Utskrivet 20244447



Bilaga I Kartor och bilder

Bilder

Foto fran Rustorpsvägen mot Droppemålavägen med den nya kvartersmarken ftir bostäder
ftirlagd till betesmarken i ftirgrunden.

Exempel på befintlig bostadsbebyggelse på Droppemålavägens södra sida.



MIFO fas 1

Droppemåla 1:87 m.fl
Ronne kommun

I
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