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Miljökvalitetsmål Målbeskrivning och för Hammargårds 
reningsverk relevanta etappmål 

Påverkan och åtgärder 
Hammargårds avlopps-
reningsanläggning (H) 

Begränsad 
klimatpåverkan 

 
 

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet 
med FN:s ramkonvention för klimatförändringar 
stabiliseras på en nivå som innebär att människans 
påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska 
uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den 
biologiska mångfalden bevaras, 
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för 
hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har 
tillsammans med andra länder ett ansvar för att det 
globala målet kan uppnås. 
 
Etappmål för begränsad klimatpåverkan:  
*Utsläppen av växthusgaser för Sverige år 2020 bör 
vara 40% lägre än utsläppen år 1990 och gäller för de 
verksamheter som inte omfattas av EU:s system för 
handel med utsläppsrätter. 
 
*Växthusgasutsläppen i Sverige i verksamheterna 
utanför EU:s system för utsläppsrätter bör senast år 
2030 vara minst 63 procent lägre än utsläppen år 
1990. 
 
*Växthusgasutsläppen i Sverige i verksamheterna 
utanför EU:s system för utsläppsrätter bör senast år 
2040 vara minst 75 procent lägre än utsläppen år 
1990. 
 
*Senast år 2045 ska Sverige inte ha några 
nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att 
därefter uppnå negativa utsläpp. 
 
*Växthusgasutsläppen från inrikes transporter (utom 
inrikes luftfart som ingår i EU:s utsläppshandels-
system, EU ETS) ska minska med minst 70 procent 
senast år 2030 jämfört med år 2010. 
 

H bidrar med utsläpp av CO2 via 
transporter till och från 
verksamheten.  
 
Antalet transporter förväntas 
minska i framtiden.  
Kungsbacka kommuns 
fordonspolicy innehåller tydliga 
och höga miljökrav på de fordon 
som används, såväl för 
personbilar som för lätta lastbilar.  
Klimatpåverkan från transporter 
förväntas minska.  

Frisk luft 

 
 

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, 
växter och kulturvärden inte skadas.  
 
Etappmål för begränsade utsläpp av 
gränsöverskridande luftföroreningar i Europa:  
* Utsläpp av kväveoxider, svaveldioxid, flyktiga 
organiska ämnen, ammoniak och partiklar PM2,5 ska 
senast år 2025 motsvara de indikativa 
reduktionsnivåerna för år 2025 som framgår av 
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 
2016/2284 om minskning av nationella utsläpp av 
vissa luftföroreningar, om ändring av direktiv 
2003/35/EG och om upphävande av direktiv 
2001/81/EG. 
 

Transporterna till och från H ger 
upphov till utsläpp av kväve-
oxider och utsläpp av kolväten, 
vilka samtliga bidrar till bildningen 
av marknära ozon.  
 
Se åtgärder under miljömålet 
begränsad klimatpåverkan. 
 

Bara naturlig 
försurning 

 
 

De försurande effekterna av nedfall och 
markanvändning ska underskrida gränsen för vad 
mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen 
ska inte heller öka korrosionshastigheten i 
markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, 
arkeologiska föremål och hällristningar. 
 

Se påverkan under miljömålen 
begränsad klimatpåverkan och 
frisk luft. 
 
Se åtgärder under miljömålet 
begränsad klimatpåverkan. 
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Miljökvalitetsmål Målbeskrivning och för Hammargårds 
reningsverk relevanta etappmål 

Påverkan och åtgärder 
Hammargårds avlopps-
reningsanläggning (H) 

Giftfri miljö 

 
 

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller 
utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa 
eller den biologiska mångfalden Halterna av 
naturfrämmande ämnen är nära noll och deras 
påverkan på människors hälsa och ekosystemen är 
försumbar. Halterna av naturligt förekommande 
ämnen är nära bakgrundsnivåerna.  
 
Etappmål för farliga ämnen:  

* Reach och andra relevanta EU-regelverk ska 
senast år 2020 tillämpas eller revideras om så behövs 
så att: 
– det i ökad utsträckning blir möjligt att bedöma och 
pröva grupper av ämnen med liknande inneboende 
egenskaper, kemisk struktur eller användningsområde 
– substitutionsprincipen och dess tillämpning stärks i 
samband med begränsningar, tillståndsprövning och 
andra relevanta moment i regelverket. 
 

Vid reningsverket hanteras och 
utnyttjas ett begränsat antal 
kemikalier, företrädesvis 
fällnings- och avvattnings-
kemikalier. Totalt förbrukas idag 
ca 120 ton kemikalier per år 
(exklusive ca 800 ton kalk som 
används vid slamhanteringen).  
 
Utnyttjad polyaluminiumklorid och 
järnklorid innehåller bly, kadmium 
och kvicksilver i mycket små 
koncentrationer. Ämnena 
analyseras enligt gällande 
kontrollprogram både i utgående 
vatten och i det avvattnade 
slammet. Kalken som används 
vid slamhanteringen innehåller 
också en del tungmetaller.  
 
Kemiska produkter som 
innehåller utfasningsämnen eller 
riskminskningsämnen används i 
ringa utsträckning. 
 
Slammet används för närvarande 
i huvudsak för jordbruksändamål. 
I de enstaka fall slammets 
kvalitet inte är tillräckligt god 
används slammet som 
anläggningsjord.  
 
Vid ev. byte till nya kemikalier/ 
produkter görs en bedömning så 
att den nya kemikalien är så bra 
som möjligt ur miljö- och hälso-
synpunkt och arbete med 
riskbedömning av kemikalier och 
utfasning av de produkter som 
innehåller utfasningsämnen.  
 
Hanteringen och lagring av 
kemikalierna sker på ett sådant 
sätt så att läckage eller utsläpp 
till omgivningen förhindras. 
 
Uppströmsarbete bedrivs bl.a. för 
att minska innehållet av oönsk-
ade ämnen i avloppsvatten och 
slam. 
 

Skyddande 
ozonskikt 

 
 

Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger 
skydd mot skadlig UV-strålning. 

Ozonpåverkande kemikalier 
hanteras ej inom H.  
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Miljökvalitetsmål Målbeskrivning och för Hammargårds 
reningsverk relevanta etappmål 

Påverkan och åtgärder 
Hammargårds avlopps-
reningsanläggning (H) 

Säker strålmiljö 

 

Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska 
skyddas mot skadliga effekter av strålning. 

Ej aktuellt. 

Ingen 
övergödning 

 
 

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte 
ha någon negativ inverkan på människors hälsa, 
förutsättningar för biologisk mångfald eller 
möjligheterna till allsidig användning av mark och 
vatten. 

Kväve och fosfor avleds via det 
renade avloppsvattnet till Kungs-
backaån och i förlängningen till 
Kungsbackafjorden och 
Kattegatt. 
 
Från H släpps i nuläget ut ca 38 
ton N per år och ca 1,4 ton P per 
år. Ett avloppsreningsverk är i sig 
en åtgärd för reduktion av kväve 
och fosfor till recipienten. 
 
Kväve- och fosforutsläppen 
bedöms komma att öka något vid 
fullt utnyttjat ansökt tillstånd men 
med striktare krav bedöms 
utsläppen under lång tid vara i 
samma storleksordning som i 
nuläget. Uppgradering och 
komplettering av reningsverket 
förväntas medföra utnyttjande av 
optimal reningsteknik för 
reduktion av närsalter. 
 
Fortlöpande kontroll av utsläppen 
av kväve och fosfor sker inom 
ramen för utsläppskontrollen. 
Åtgärder vidtas fortlöpande för att 
begränsa utsläppen, såväl vid 
normal drift som vid bräddning 
och nödavledning. 
 
Utsläppsnivåerna styrs ytterst av 
meddelade tillståndsvillkor, men 
även av strävan att nå 
långtgående reningsresultat och 
av reningsverkets processer. 
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Miljökvalitetsmål Målbeskrivning och för Hammargårds 
reningsverk relevanta etappmål 

Påverkan och åtgärder 
Hammargårds avlopps-
reningsanläggning (H) 

Levande sjöar 
och vattendrag 

 
 

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och 
deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig 
produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och 
vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt 
som förutsättningar för friluftsliv värnas. 

Hs primära recipient är 
Kungsbackaån. 
 
Bräddavloppen på ledningsnätet 
och vid pumpstationer, liksom 
nödavloppen vid pump-
stationerna leds via 
Kungsbackaån, Rolfsån, 
Hovmanneån, Söderå och ett 
antal mindre vattendrag samt 
Kungsbackafjorden till slutlig 
recipient.  
 
Bräddningar och nödavsläpp sker 
inte med någon jämn frekvens 
utan sker momentant och 
generellt med kort varaktighet. 
Diskontinuiteten och det faktum 
att brädd- och nödavlopps-
mängderna är små gör att det 
inte är möjligt att utifrån ett 
recipientperspektiv kalkylera och 
bedöma ev påverkan av brädd- 
och nödavloppsvatten specifikt.  
 
Att minska bräddningar och 
nödutsläpp på ledningsnätet är 
ett prioriterat arbete och 
saneringsprojekt genomförs 
kontinuerligt. Om- och tillbyggnad 
av Hammargårds reningsverk 
förväntas minska den andel 
avloppsvatten som inte 
genomgår fullständig behandling 
(minska den andel som 
delbehandlas). Anslutning av 
enskilda avlopp förväntas ge en 
totalt sett mer effektiv rening och 
minskade utsläpp till de 
recipienter som i nuläget tar emot 
vatten från dessa.  
 

Grundvatten av 
god kvalitet  

 
 

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar 
dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö 
för växter och djur i sjöar och vattendrag. 

Kommunalt renvatten utnyttjas 
inom verksamheten där så är 
motiverat av hygienskäl. 
Vattenförbrukningen inom 
reningsverket är dock 
förhållandevis liten. 
 
Risken för negativ grundvatten-
påverkan via utsläpp av kemi-
kalier till omgivningen är liten. 
 
Beträffande risken för ofrivilliga 
utsläpp av kemikalier i omgiv-
ningen, se påverkan och åtgärder 
under miljömålet giftfri miljö. 
 
Risken för att ev. förorenad mark 
av tidigare verksamhet på de 
fastigheter där avloppsrenings-
verket är beläget skulle kunna 
förorenar grundvattnet vid 
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Miljökvalitetsmål Målbeskrivning och för Hammargårds 
reningsverk relevanta etappmål 

Påverkan och åtgärder 
Hammargårds avlopps-
reningsanläggning (H) 
utbyggnader på ny mark inom 
reningsverkstomten kommer att 
beaktas och hanteras vid 
framtida byggnationer. 
 

Hav i balans 
samt levande 
kust och 
skärgård 

 
 

Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt 
hållbar produktionsförmåga och den biologiska 
mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en 
hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden 
samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och 
annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska 
bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt 
värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och 
andra störningar. 

Se påverkan under miljömålet 
övergödning ovan. 
 
Se åtgärder under miljömålet 
övergödning ovan. 
 

Myllrande 
våtmarker 

 
 

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande 
funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla 
våtmarker bevaras för framtiden. 

Ej aktuellt. 

Levande skogar 

 
 

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk 
produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska 
mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och 
sociala värden värnas. 

Ej aktuellt  

Ett rikt 
odlingslandskap 

 
 

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för 
biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska 
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 
 

Det producerade slammet från H 
används för närvarande, efter 
kalkning, i huvudsak för 
jordbruksändamål.  
 
Uppföljning av slamkvalitén sker 
fortlöpande och syftar bl.a. till att 
säkerställa dess lämplighet för 
återanvändning. Hammargårds 
reningsverk är sedan länge 
certifierat enligt REVAQ.  
 
Uppströmsarbete pågår med mål 
bl.a. att minimera mängderna av 
ej behandlingsbara ämnen.  
 
Byte av slamhanteringsmetod 
planeras men metod är inte har 
inte slutligt bestämts. Antingen 
torkning och pyrolys eller rötning. 
Båda metoderna innebär mindre 
transporter och en mer stabili-
serad slamprodukt med fler 
avsättningsmöjligheter.  
 

Storslagen 
fjällmiljö 

 
 

Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad 
gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt 
natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska 
bedrivas med hänsyn till dessa värden och så att en 
hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden 
ska skyddas mot ingrepp och andra störningar. 

Ej aktuellt. 
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Miljökvalitetsmål Målbeskrivning och för Hammargårds 
reningsverk relevanta etappmål 

Påverkan och åtgärder 
Hammargårds avlopps-
reningsanläggning (H) 

God bebyggd 
miljö 

 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra 
en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en 
god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden 
ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser 
främjas. 
 

H är lokaliserat till område som 
ger marginella störningar i om-
givningen. 
 
Beaktas och tillgodoses i sam-
band med bygglovsärenden o.d. 

Rikt växt- och 
djurliv 

 
 

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på 
ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida 
generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen 
samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter 
ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd 
med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha 
tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik 
biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet 
och välfärd. 
 
Etappmål för biologisk mångfald:  
* En kartläggning och övervakning av den genetiska 
mångfalden ska ha inletts senast år 2020. 
 
* Minst 20 procent av Sveriges land- och 
sötvattensområden samt 10 procent av Sveriges 
marina områden ska senast år 2020 bidra till att nå 
nationella och internationella mål för biologisk 
mångfald. 
 

H är lokaliserat till område som 
ger marginella störningar med 
hänsyn till växt- och djurliv på 
land.  
 
Omfattande utredningar har visat 
att risken för att den ansökta 
verksamheten skall ha signifikant 
negativ inverkan på de 
skyddsvärda djur- och växtarter 
som finns i primär- och 
sekundärrecipienterna är liten 
under förutsättning att de mycket 
strikta ansökta utsläppskraven 
innehålls.  

Miljömålsillustrationer Tobias Flygar 
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Miljökvalitetsnorm Normbeskrivning Påverkan och åtgärder 

Hammargårds avlopps-
reningsverk (H) 

Miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft 
Regeringen har utfärdat en 
förordning (2010:477) om 
miljökvalitetsnormer (MKN) för 
utomhusluft. Förordningen 
utfärdades den 27 maj 2010. 
Normerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön samt 
att uppfylla krav som ställs genom 
vårt medlemskap i EU. 
 

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller 
i hela landet. Med utomhusluft avses 
utomhusluften med undantag för 
arbetsplatser samt väg- och 
tunnelbanetunnlar. De ämnen som 
reglerades ursprungligen var 
kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid och 
bly. Förordningen har sedan dess reviderats 
ett antal gånger och kompletterats med 
ytterligare normer, för partiklar (PM10), 
bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, 
kadmium, nickel och bens(a)-pyren. 
 

Utsläppen via transporter är 
relativt små.  
 
Utsläpp av bly förekommer ej. 
 
Inga speciella åtgärder aktuella. 

Miljökvalitetsnormer för 
fisk- och musselvatten 
Regeringen har utfärdat en 
förordning (2001:554) om 
miljökvalitetsnormer för fisk- och 
musselvatten. Förordningen 
utfärdades den 20 juni 2001. 
 

Förordningens bilaga 1, som avser 
miljökvalitetsnormer och riktvärden för 
fiskvatten, gäller i utvalda sjöar och 
vattendrag i hela landet. Med fiskvatten 
avses i förordningen strömmande eller 
stillastående sötvatten som behöver 
skyddas eller förbättras i kvalitet och där 
fiskar lever eller skulle kunna leva. 
Naturvårdsverket har meddelat föreskrifter 
om i vilka fiskvatten förordningen ska 
tillämpas (NFS 2002:6). 
 

Recipienterna; Kungsbackaån, 
Kungsbackafjorden och Kattegatt 
omfattas inte av miljökvalitets-
normen. 
 
Påverkan är minimal. 

Miljökvalitetsnormer för 
omgivningsbuller 
Regeringen har utfärdat en 
förordning (SFS 2004:675) om 
miljökvalitetsnormer för 
omgivningsbuller. Förordningen 
utfärdades den 1 juli 2004. 

Förordningen omfattar bestämmelser om 
kartläggning av omgivningsbuller samt 
upprättande och fastställande av 
åtgärdsprogram med syfte att eftersträva att 
omgivningsbuller inte medför skadliga 
effekter på människors hälsa. 
Kravet på bullerkarteringar gäller kommuner 
med ett invånarantal som överstiger 100 
000 personer. 

Kungsbacka kommun omfattas i 
nuläget ej av bullerkarterings-
kravet. 
 
Bullerutredning av nuvarande 
verksamhet utfördes under 
hösten 2020. Denna visade att 
bullernivåerna är lägre än 
befintliga krav och de nivåer som 
presenteras i Naturvårdsverkets 
riktvärden för verksamhetsbuller.   
 
Detsamma förväntas gälla 
framtida verksamhet.   
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Miljökvalitetsnorm Normbeskrivning Påverkan och åtgärder 
Hammargårds avlopps-
reningsverk (H) 

Miljökvalitetsnormer för 
vattenförekomster 
Vattenmyndigheten för 
Västerhavets vattendistrikt, 
Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län, beslutade den 13:e december 
2016 om förvaltningsplan och 
åtgärdsprogram för distriktet. 
Föreskrifter om kvalitetskrav för 
vattenförekomster i Västerhavets 
vattendistrikt beskrivs i  
14FS 2016:58.    
  

Förslaget till miljökvalitetsnormer baseras 
på statusklassificeringen samt en 
bedömning av möjligheterna att uppnå god 
status inom utsatt tid. Miljökvalitetsnormerna 
anger vilken kvalitet vattenförekomst ska ha 
vid en viss tidpunkt och utgör därmed 
utgångspunkten för de föreslagna 
åtgärderna i åtgärdsprogrammet.  
 
Kvalitetskraven för Kungsbackaån, 
Mynningen till Lillån, är god ekologisk status 
2027 och god kemisk ytvattenstatus med 
kvicksilver och kvicksilverföreningar och 
bromerad difenyleter (PBDE) undantagna 
med lägre krav.  
 
Kvalitetskraven för Inre Kungsbackafjorden 
är god ekologisk status 2027 och god 
kemisk ytvattenstatus med kvicksilver och 
kvicksilverföreningar och bromerad 
difenyleter (PBDE) undantagna med lägre 
krav.  
 
Kvalitetskraven för Yttre Kungsbackafjorden 
är god ekologisk status 2027 och god 
kemisk ytvattenstatus med kvicksilver och 
kvicksilverföreningar och bromerad 
difenyleter (PBDE) undantagna med lägre 
krav.  
 
Kvalitetskraven för N m Hallands kustvatten 
är god ekologisk status 2027 och god 
kemisk ytvattenstatus med kvicksilver och 
kvicksilverföreningar och bromerad 
difenyleter (PBDE) undantagna med lägre 
krav.  
 
 

De nuvarande utsläppen från H 
berör ytvattenförekomsten 
Kungsbackaån, Mynningen till 
Lillån, samt i förlängningen Inre 
Kungsbackafjorden, Yttre 
Kungsbackafjorden samt N m 
Hallands kustvatten.  
 
Utsläppet av renat avloppsvatten 
från H bedöms påverka halten 
fosfor i den primära recipienten 
men inte statusklassning.  
Påverkan på närsaltshalter i 
Kungsbackafjorden har beräknats 
vara mycket liten. Se bilaga 5 till 
MKBn.   
 
Verksamheten som tillstånds-
ansökan avser förväntas 
resultera i ytterligare något mer 
långtgående rening av 
avloppsvattnet jämfört med 
nuläget. Vidare kommer 
verksamheten att skapa utrymme 
för ökad anslutning av enskilda 
avlopp vilket för de mindre 
recipienterna innebär att 
recipientpåverkan från avloppen 
upphör. 
 
Se även avsnitt 4.1.5 ”Vatten” i 
MKBn.  
 

 


