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Sammanfattning 

Uppdraget har inneburit att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till en detaljplan för att möjliggöra 

en långsiktig utveckling av befintliga verksamheter inom fastigheterna Kungsbacka 6:27 och Hammargård 1:7, 

i Kungsbacka. I dagsläget finns ett avloppsreningsverk och ett värmeverk inom planområdet. Detaljplanen ska 

både skapa utökad byggrätt samt mer ytor för upplag och avser utveckling både gällande kapacitet och 

anpassning till miljökrav.  

Trafik 

Totalt antal lastbilstransporter till reningsverket och värmeverket bedöms bli i princip oförändrat i framtiden (ca 

200 transporter färre per år). Planförslaget förväntas därför innebära obetydliga till små positiva konsekvenser 

på trafik.  

Buller från trafik och verksamheter  

Med prognostiserad trafikökning på väg E6, Inlagsleden, Smörhålevägen samt Västkustbanan beräknas 

ljudnivåerna från trafik komma att öka med ca 1 dBA.  

Inom planområdet orsakas buller av vissa processer, processteg eller utrustningar som används av 

reningsverket och värmeverket. Vid reningsverket orsakas buller i första hand av blåsmaskiner, centrifuger, 

pumpar samt ventilationsutrustning placerade på tak. De dominerande bullerkällorna från värmeverket, som 

kan upplevas som störande av omgivningen, utgörs främst av bränsletransporter till och från anläggningen, 

ljud från flisning av trä samt av fläktljud från skorstenar. 

Den kumulativa ljudnivån från reningsverket och värmeverket har beräknats utifrån ljuddata och mätning på 

flisbilen (en mobil träflis), vilken orsakar mest buller inom planområdet. Den högsta ljudnivån totalt vid fasad 

beräknades till 45 dBA dagtid, medan den ekvivalenta ljudnivån vid närmaste bostadshus beräknats till som 

högst till 46 respektive 50 dBA beroende på placering av flisbilen. Den totala ljudnivån från båda 

verksamheterna och transporter understiger Naturvårdsverkets riktvärden för samtliga bostadshus i nuläget. 

Även i framtiden bedöms riktvärden för externbuller klaras för samtliga bostadshus då reningsverket kommer 

prioritera låg bullernivå vid val av utrustning och i nuläget finns inga planer på ytterligare biobränslepannor 

inom värmeverket. 

Jämfört med nollalternativet kommer utveckling av reningsverket och värmeverket ge en i stort sett oförändrad 

situation ur bullersynpunkt. Planförslaget förväntas därför innebära små negativa till obetydliga konsekvenser 

på buller från trafik och verksamheter.  

Luftmiljö 

Utsläppen till luft från reningsverk utgörs i huvudsak av lukt från processerna, men även transporterna till och 

från reningsverket ger vissa utsläpp till luft. I nuläget används el och fjärrvärme vid reningsverket och det 

uppstår därför inga utsläpp till luft från uppvärmnings- eller förbränningsprocesser. Transportrörelser kopplade 

till verksamheten vid reningsverket är relativt få och utsläppen från trafik bedöms därmed vara begränsade. 

Vid framtida förändrad slamhantering kan ett visst utsläpp via rökgaser komma att ske, men då utökat 

reningsverk ska bygga på bästa tillgängliga teknik förutsätts utsläppen till luft fortsatt hållas på minimal nivå. 

Ett utökat reningsverk medför även förändringar i antalet transporter som i sin tur bedöms ge ett något minskat 

utsläpp till luft vad avser t.ex. koldioxid och kväveoxid. 

Den primära miljöpåverkan från värmeverket utgörs huvudsakligen av utsläpp till luft, dessa utgörs främst av 

kväveoxider NOx och stoft. Enligt framtagna utredningar finns ingen risk för att miljökvalitetsnormerna för 
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partiklar, kväveoxider och kolmonoxid överskrids med två biobränslepannor. Villkoren vad gäller utsläpp enligt 

tillståndet är uppfyllda vad gäller stoft, CO och NO2. Vid genomförandet av detaljplanen planeras ingen 

utbyggnad av fler biobränslepannor och därmed bedöms utsläppsmängderna och halterna från värmeverket 

bli oförändrade jämfört med nuläget.  

Enligt kartläggning av luftföroreningssituationen i Kungsbacka 2015 konstateras att alla tre 

miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid underskreds inom hela tätorten med undantag för området allra 

närmast väg E6 i nuläget. Även i framtiden kommer miljökvalitetsnormerna klaras med stor marginal för 

befintlig bostadsbebyggelse. 

Planförslaget förväntas innebära små positiva till obetydliga konsekvenser på luftmiljön. 

Risk och sårbarhet 

Inom aktuellt planområde ligger Hammargårds avloppsreningsverk och fjärrvärmeverk. Dessa utgör 

samhällsviktiga verksamheter och inre och yttre påverkan kan skapa risker för verksamheten som i största 

rimliga mån bör motverkas. Aktuellt planområde ligger längs med Västkustbanan som är transportled för farligt 

gods. Kortaste avstånd mellan verksamhetsbyggnaderna och Västkustbanan är cirka 30 meter och 

Länsstyrelsens riktlinjer för farligt gods har i denna MKB använts för att bedöma aktuella skyddsåtgärder. 

Verksamheterna arbetar aktivt med säkerhetsfrågor idag och bör också fortsätta med det i framtiden. 

Identifierade risker för befintliga verksamheter finns oavsett en utbyggnad eller ej och hanteras inom 

verksamheternas säkerhetsarbete. En viss ökad riskbild kopplat till verksamheternas produktion kan uppstå 

under byggtiden vid en utbyggnad och även risker kring utformning av verksamheterna, men dessa kan 

undvikas genom aktivt riskhanteringsarbete i planeringsprocesser. En utökning av verksamheter bidrar till att 

konsekvenserna av riskerna blir större då fler personer blir anslutna till systemen och därmed drabbas vid en 

olycka. Samtidigt finns det risker om kommunen inte kan säkerställa försörjning till invånare. Planförslaget 

medför därmed små konsekvenser i både positiv och negativ riktning. 

Individrisken är ett mått på hur farligt det är att vistas på en viss plats och genomförda beräkningar visar att 

individrisken på 5 meters avstånd från Västkustbanan ligger på en sådan nivå att rimliga åtgärder måste vidtas 

för att reducera risknivån inom planområdet. Länsstyrelsen riktlinjer anger skyddsåtgärder för denna typ av 

verksamheter. Sammantaget bedöms den totala risknivån av planområdet vara godtagbar under förutsättning 

att rekommenderade skyddsåtgärder vidtas. Konsekvenserna till följd av transporter av farligt gods bedöms 

som små negativa. 

Vattenförhållanden 

Planområdet utgörs i huvudsak av byggnader och bassänger som omges av plana hårdgjorda ytor. Området 

avvattnas via ytlig avrinning till omgivande diken och befintliga dagvatten- och spillvattenledningar. Dagvattnet 

leds sedan vidare mot Kungsbackaån via ett öppet dike som kulverterats under järnvägen eller via 

reningsverkets utloppsledning för spillvatten, beroende på var i planområdet. Dagvattnet från planområdet är 

delvis förorenat av befintliga verksamheter, bl.a. genom upplag av slam, flis och annat avfall. Utsläpp från 

reningsverket sker via en stor utloppsledning ner till Kungsbackaån, ca 1,5 km uppströms dess mynning i 

Kungsbackafjorden. Planförslaget innebär inga större förändringar av flöden och/eller föroreningar via befintligt 

dagvattensystem, utan befintliga reningsåtgärder kvarstår men ytterligare åtgärder för rening och fördröjning 

föreslås vid förändrad markanvändning inom området. För att minimera påverkan av eventuella 

sprängningsarbeten krävs även en fungerade dagvattenhantering under byggtiden. Därmed bedöms 

planförslaget inte medföra några större förändringar jämfört med nuläget eller nollalternativet. Planområdets 

lokala dagvattenpåverkan bedöms inte heller påverka miljökvalitetsnormerna för vare sig Kungsbackaån och 

Inre Kungsbackafjorden. 
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Området kring Kungsbackaån har betydande översvämningsrisk, kopplat till både höga flöden i ån och höga 

havsnivåer, men inom planområdet bedöms översvämningsrisken till följd av detta som liten, även om det 

finns risk för dämning i reningsverkets utloppsledning som mynnar ut i Kungsbackaån vid kraftiga regn 

och/eller höga vattenstånd. Vid utökning av reningsverket ökar risken för dämning, vilket ska hanteras inom 

pågående tillståndsansökan. Däremot finns en viss översvämningsproblematik inom planområdet vid skyfall, 

varför det är viktigt att befintliga lågstråk bevaras inom området och kapaciteten i avledande diken bibehålls.   

Sammantaget bedöms planförslaget inte medföra några större förändringar gällande vare sig dagvatten-

hantering, översvämningsrisk och påverkan på miljökvalitetsnormer, med undantag för att viss ökad rening av 

dagvatten kan uppnås om föreslagna åtgärder genomförs. Planförslaget förväntas därför innebära små 

positiva till obetydliga konsekvenser på vattenmiljön. 

Detaljplanen ska även möjliggöra för att planerad utökning av reningsverkets kapacitet men även fortsatt drift 

av värmeverket och vilka konsekvenser dessa verksamheter medför hanteras främst inom ramen för 

tillståndsprocesserna för dessa. Översiktligt bedöms utökning av reningsverket medföra medelstora negativa 

konsekvenser för vattenmiljön till följd av att utsläppen till recipienterna ökar trots förbättrade reningsprocesser 

och strängare villkor jämfört med nuvarande tillstånd. Miljökvalitetsnormerna för Kungsbackaån nedre del 

bedöms inte påverkas negativt och möjligheten att uppnå god status bedöms inte äventyras. Inte heller för 

Inre Kungsbackafjorden konstaterades någon försämring vare sig på ekologisk status eller ingående 

kvalitetsfaktorer för Inre Kungsbackafjorden, men risk finns för att planerad utökning av reningsverket påverkar 

möjligheterna till att uppnå god status i Inre Kungsbackafjorden. 

Naturmiljö och friluftsliv 

Planområdet utgörs främst av hårdgjorda ytor och byggnader vilka omges av naturmark i form av ett 

skogsbevuxet höjdområde (Börsåsberget) i alla väderstreck förutom väster där det istället gränsar till 

järnvägen (Västkustbanan) som i sin tur gränsar till f.d. åkermark. Generellt bedöms närmast omgivande 

naturmark som huvudsakligen trivial utan förhöjda naturvärden, även om det finns mindre partier som hyser 

vissa naturvärden. Varken planområdet, intilliggande delar av höjdområdet eller den f.d. åkermarken väster 

om järnvägen bedöms hysa några förhöjda naturvärden. Däremot hyser recipienterna Kungsbackaån och 

Kungsbackafjorden höga naturvärden. Sammantaget bedöms konsekvenserna för naturmiljön lokalt inom 

planområdet som små negativa om man håller sig inom exploaterade ytor men som medelstora negativa om 

anslutande kuperad naturmark tas i anspråk, vilka då främst bedöms uppstå under inledande markarbeten.  

Detaljplanen ska även möjliggöra för att planerad utökning av reningsverkets kapacitet men även fortsatt drift 

av värmeverket och vilka konsekvenser dessa verksamheter medför hanteras främst inom ramen för 

tillståndsprocesserna för dessa. Översiktligt bedöms utökning av reningsverket medföra medelstora negativa 

konsekvenser för naturmiljö och då främst till följd av den påverkan som reningsverkets ökade utsläpp medför 

i Inre Kungsbackafjorden.  

Planområdet hyser inte heller några rekreationsvärden utan utgör ett inhägnat, otillgängligt verksamhets-

område. Planförslaget bedöms inte påverka några rekreationsvärden eller försvåra möjligheterna till rekreation 

i anslutande höjdområde, varför konsekvenser för friluftsliv bedöms som obetydliga till små negativa. 

Skyddade områden och skyddsbestämmelser 

Aktuellt planområde gränsar till Västkustbanan, som utgör ett riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8 § 

MB. Områdets recipient Kungsbackaån utgör ett ekologiskt särskilt känsligt område enligt 3 kap 3 § MB och 

kan även anses omfattas av 3 kap 6 § MB. Kungsbackaån och en mindre tjärn strax sydost om planområdet 

omfattas av strandskydd enligt 7 kap 13–14 §§ MB. Den slutliga recipienten Kungsbackafjorden är ett 

riksintresse för naturvården och friluftslivet enligt 3 kap 6 § MB, ett Natura 2000-område enligt 7 kap 28 § MB 

samt ett naturreservat enligt 7 kap 4 § MB. Hela kustzonen omfattas dessutom av ett riksintresse för 
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högexploaterade kust och rörligt friluftsliv enligt 4 kap MB. Planområdet gränsar även till ett utpekat 

fornlämningsområde.  

Planförslaget bedöms inte försvåra för utnyttjandet av riksintresset Västkustbanan, inom vars influensområde 

planområdet ligger under förutsättning att föreslagna skyddsåtgärderna genomförs.  

Planförslaget bedöms inte medföra några större förändringar avseende dagvattenutsläpp på recipienterna 

Kungsbackaån och Kungsbackafjorden, varvid påverkan på växt- och djurlivet i dessa bedöms som liten. För 

Kungsbackaåns värde som ekologiskt känsligt område bedöms påverkan som liten.  

Däremot möjliggör detaljplanen för planerad utökning av reningsverkets kapacitet vars konsekvenser hanteras 

inom ramen för pågående tillståndsprocess. Översiktligt bedöms reningsverkets ökade utsläpp inte påverka 

Kungsbackaåns växt- och djurliv i någon större utsträckning.  

Reningsverket ökade utsläpp av kväve riskerar dock att få en negativ påverkan på slutrecipienten Inre 

Kungsbackafjorden genom negativ påverkan på ålgräs, nating och makroalger samt utpekade Natura 2000-

arter. Detta bedöms sammantaget ge medelstor negativ påverkan på Inre Kungsbackafjorden i egenskap av 

Natura 2000-område och riksintresse för naturmiljö. 

Övriga miljöfrågor 

Markförhållanden 

Aktuellt planområde utgörs idag främst av plana verksamhetsytor och byggnader, vilket innebär en stor mängd 

hårdgjorda ytor. Under dessa utgörs områdets jordlager av postglacial finlera som överlagras av ett topplager 

av mull och fyllnadsmassor, vilket generellt följs av torrskorpelera. Grundvattenytan i planområdet varierar 

mellan 0,3 och 1,4 meter under markytan och risken för blocknedfall är liten. Planområdet bedöms som ett 

normalriskområde avseende radon. 

Planförslaget innebär en något förändrad markanvändning i planområdet samt uppförande av nya byggnader, 

vilket förväntas innebära en del markarbeten i form av schaktning, sprängarbeten och grundläggning eller 

blocknedfall. Under förutsättning att arbetena genomförs med erforderliga säkerhetskrav och att eventuell 

hydrologisk påverkan minimeras, bedöms detaljplanen ge obetydliga konsekvenser för planområdets 

geotekniska förhållanden. 

Planområdet har historiskt utgjorts av jordbruksmark men verksamhet i området har bedrivits sedan 1970. 

Miljötekniska markundersökningar har påvisat något förhöjda halter i jord samt höga till mycket höga halter av 

metaller i grundvattnet. Dock finns inget saneringsbehov avseende påträffade halter i jord då samtliga resultat 

understiger MKM för nuvarande och planerad markanvändning. Däremot krävs dialog med 

tillsynsmyndigheten angående halterna i grundvatten och eventuellt behov av ytterligare utredningar och 

åtgärder. Planförslaget bedöms medföra att befintliga föroreningar inom planområdet åtgärdas i samband med 

planerade utbyggnader, varför detta bedöms medföra små positiva konsekvenser för föroreningssituationen i 

området. 

Kulturmiljö 

Fyra kulturhistoriska fynd har identifierats inom och i närheten av planområdet, varav två är helt undersökta. 

Dessa bedöms ej påverkas av planförslaget. Norr om planområdet finns en möjlig fornlämning i form av en 

fornborg. Vid omfattande sprängningsarbeten kan en arkeologisk utredning krävas för denna. I övrigt förväntas 

planförslaget ej påverka övriga fynd kring planområdet. 
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1 Inledning 

1.1 Uppdraget 

Uppdraget har inneburit att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till en detaljplan för reningsverk 

och värmeverk i Hammargård, Kungsbacka kommun, på fastigheterna Kungsbacka 6:27 och Hammargård 

1:7. Detaljplanen syftar till att möjliggöra utveckling, både gällande kapacitet och anpassning till miljökrav, av 

befintliga verksamheter genom att både skapa mer byggrätt och skapa större ytor för upplag.  

Planområdet ligger i de sydöstra delarna av Kungsbacka stad, strax söder om Inlagsleden och direkt öster om 

järnvägen Västkustbanan. I övrigt omges planområdet av skogbevuxna höjdområden, se Figur 1.1–1.2.  

I dagsläget nyttjas planområdet av två verksamheter, ett reningsverk och ett fjärrvärmeverk. Hammargårds 

avloppsreningsverk togs i drift år 1970 och omfattar reningsdelar för mekanisk-, biologisk-, kemisk-, och 

slambehandling. Statkrafts fjärrvärmeverk togs i drift år 2004 och värmeproduktion sker huvudsakligen via 

biobränslen i form av bark, flis, sågspån och GROT (dvs skogsbränsle från grenar och toppar). Planområdet 

berörs idag av två gällande detaljplaner från år 1986 respektive år 2002 (Kungsbacka kommun, 1986; 2002).  

Beställare av uppdraget har varit Kungsbacka kommun, genom Emma Johansson.   

  

Figur 1.1. Översiktskarta över aktuellt planområde (markerat i rödstreckat). Modifierad karta från Kungsbacka kommun 

(2022). 
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Figur 1.2. Karta över planområdet där reningsverket ligger i områdets norra del och fjärrvärmeverket i sydost (NyEra 
Miljökonsult, 2021). Ungefärlig lokalisering av planområdet har markerats i rödstreckat. 

1.2 Arbetets bedrivande och metoder 

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) har upprättats av Norconsult AB. Aktuell projektorganisation består av 

personer som både har goda kunskaper gällande MKB:er och den kommunala planprocessen samtidigt som 

de har god sakkunskap inom sina respektive fackområden. Medverkande i MKB-arbetet har varit: 

Roll i projektet Namn Utbildning/expertis 

Uppdragsledare Sara Rydbeck Biolog 

MKB-ansvarig handläggare Annie Johansson Civilingenjör 

Handläggare naturmiljö Sara Rydbeck Biolog 

Handläggare risk Kajsa Jakobsson Civilingenjör 

Johan Hultman Civilingenjör 

Handläggare logistik, buller, luft Anna-Lena Frennborn Civilingenjör 

Granskare/expertstöd MKB Patricia Brobeck Miljöingenjör 

 

Inom ramen för detaljplanen har ett flertal underlagsutredningar tagits fram gällande dagvatten, geoteknik och 

markmiljö. Underlagsutredningarna har varierande detaljeringsgrad och geografisk omfattning. Relevanta 

resultat från dessa utredningar sammanfattas i MKB:n. Inom ramen för MKB:n har även riskutredning gällande 

farligt gods på Västkustbanan respektive risker rörande befintliga verksamheter inom planområdet tagits fram. 
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Parallellt med planarbetet driver Kungsbacka kommun en tillståndsprocess gällande utökad kapacitet för 

Hammargårds reningsverk (Stangdell och Wennerqvist, 2021). Relevant underlag framtaget från denna 

process har också sammanfattats i MKB:n.  

I samband med MKB-arbetet genomfördes även ett platsbesök av Norconsult i mitten av mars, med syfte att 

skapa en översiktlig bild över planområdet. Samtidigt bedömdes värden för naturmiljö och friluftsliv, både inom 

planområdet och i angränsande naturmark. översiktligt. Bilder och information från platsbesöket har använts 

som underlag till MKB:n. 

Vidare har annat relevant underlagsmaterial använts vid framtagandet av MKB:n, däribland Länsstyrelsens 

planeringsunderlag (webbGIS), Artportalen, Skogsstyrelsens underlag om bl.a. nyckelbiotoper och 

naturvärden, Riksantikvarieämbetets databas Fornsök, Vattenmyndighetens databas VISS samt kommunens 

översiktsplan och annat relevant kommunalt underlag. Använda skriftliga källor har angivits inom parentes i 

rapporten och återfinns i referensavsnittet. 

1.3 Strategisk miljöbedömning 

Enligt 6 kapitlet miljöbalken (MB) ska en strategisk miljöbedömning genomföras om upprättandet eller 

ändringen av en plan eller ett program kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Syftet med den 

strategiska miljöbedömningen är att tidigt i besluts- och planeringsprocessen belysa och bedöma 

miljöeffekterna samt integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling 

främjas. Rapporten som upprättas vid en strategisk miljöbedömning utgör själva 

miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n). 

Kungsbacka kommun har gjort bedömningen att en strategisk miljöbedömning, inklusive en 

miljökonsekvensbeskrivning, ska genomföras som en integrerad del av den fortsatta planprocessen. 

Avgränsningen av MKB:ns innehåll har stämts av med Länsstyrelsen som lämnat ett yttrande i september 

2021. I sitt yttrande håller Länsstyrelsen med om kommunens bedömning men lyfter särskilt fram riskfrågor 

kring farligt gods-olyckor längs Västkustbanan, samhällskonsekvenser om fjärrvärmeverket respektive 

reningsverket inte fungerar, samt sårbarheten i att ett fjärrvärmeverk, ett reningsverk och järnvägen 

Västkustbanan ligger i samma närområde. Även eventuella risker för kumulativa effekter för övriga 

verksamheter om en olycka sker vid en av verksamheterna bör beskrivas samt hur risker och sårbarheter 

skulle påverkas av en alternativ lokalisering av en eller flera av verksamheterna. Länsstyrelsen anser även att 

kommunen bör beskriva hur planens genomförande påverkar recipienterna Kungsbackaån och 

Kungsbackafjorden, miljökvalitetsnormerna för dessa samt Natura 2000-området Kungsbackafjorden. Vidare 

ska detaljplanens inverkan på närsalts- och föroreningsbelastningen till recipienterna och dess arter beskrivas 

och bedömas. Dessutom anser Länsstyrelsen att kommunen bör titta på om genomförandet av planen innebär 

att en vattenverksamhet behöver utföras (Länsstyrelsen Hallands län, 2021).  
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2 Avgränsningar 

MKB-arbetet innebär en systematisk behandling av aktuella problemställningar och har utförts utifrån de 

principer och den modell som tillämpas av Norconsult AB. För att läsaren ska känna till de viktigaste förut-

sättningarna, behandlas nedan de olika MKB-avgränsningar som gjorts i denna utredning. De så kallade 

miljöaspekterna beskrivs under rubrikerna Nuvarande förhållanden, Konsekvenser och Förslag till åtgärder. I 

slutet av rapporten finns även ett särskilt kapitel som rör Miljökvalitetsmål. Relevanta miljökvalitetsnormer 

beskrivs och eventuell påverkan på dessa bedöms under respektive miljöaspekt i kapitel 6–13. Beskrivning av 

ett nollalternativ ingår också i MKB:n, se kapitel 5. 

2.1 Nivåavgränsning 

En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla de uppgifter som är rimliga med hänsyn till bland annat 

bedömningsmetoder och aktuell kunskap, planens innehåll och detaljeringsgrad samt var i en beslutsprocess 

som planen befinner sig. Miljökonsekvenserna har därför beskrivits med utgångspunkt i planens 

detaljeringsgrad och detaljeringsgraden i de utredningar som använts som underlag. Endast de 

miljökonsekvenser som ett genomförande av planförslaget kan ge upphov till bedöms. Aktuell detaljplan 

möjliggör för två befintliga verksamheters utveckling, vars miljökonsekvenser behandlas inom ramen för 

respektive tillståndsansökan. I MKB:n till detaljplanen beskrivs dock dessa miljökonsekvenser översiktligt för 

de miljöaspekter där det bedömts som relevant. Mer storskaliga miljöeffekter kopplade till strategiska beslut 

om utveckling och bebyggelselokalisering, som normalt hanteras på översiktsplanenivå, behandlas inte i 

denna MKB.   

2.2 Geografisk avgränsning 

Planområdet är beläget i Kungsbacka, söder om Inlagsleden och öster om järnvägen. Närmaste 

bostadsområde ligger ca 300 m öster om avloppsreningsverket, med ett kuperat skogsområde som skiljer de 

båda åt. Nordost om planområdet, på ca 400 m avstånd, ligger en gymnasieskola och en förskola samt olika 

icke störande verksamheter. Strax norr om planområdet (ca 500 m) ligger Inlags verksamhetsområde (ett 

större service-, handels- och verksamhetsområde) samt Kungsbacka sportcenter med fotbollsplaner, badhus, 

idrottshallar och ishall (Kungsbacka kommun, 2022a).  

Beskrivningen av miljökonsekvenserna har i huvudsak inriktat sig på planområdet. I den mån det varit 

motiverat har hänsyn också tagits till värden och påverkan som rör omgivande område. Det kan till exempel 

gälla recipienterna Kungsbackaån och Kungsbackafjorden och dess växt- och djurliv, men också frågor som 

har med trafik, buller och luftmiljö att göra.  

2.3 Tidsmässig avgränsning 

MKB:n ska beakta effekter som uppstår på såväl kort, som medellång och lång sikt. Hur långt in i framtiden 

bedömningar bör göras - och kan ske med rimligt god förutsägbarhet - varierar beroende på bland annat 

planens genomförandetid, annan pågående planering och exploateringstryck. Detaljplanens föreslagna 

genomförandetid är i detta fall tio år efter att den har vunnit laga kraft. Det förmodas därför att planen till stora 

delar genomförs under den närmsta 15-årsperioden, det vill säga fram till ca år 2037. Mot bakgrund av detta 

ligger fokus i MKB:n på den närmaste tioårsperioden. För vissa aspekter, där så bedöms möjligt och relevant, 

görs även mer övergripande analyser av tänkbara effekter och konsekvenser på längre sikt än så. Detta gäller 

framförallt reningsverket vars föreslagna tillstånd för utökad kapacitet tar höjd för en framtida 

befolkningsökning till år 2050.  
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2.4 Behandlade miljöaspekter – ämnesmässig avgränsning 

Miljöbedömningen och miljökonsekvensbeskrivningen ska fokusera på relevanta miljöaspekter, det vill säga 

de miljöaspekter som kan antas bli påverkade i betydande grad om aktuell detaljplan genomförs.  

De aspekter som bedömts relevanta att belysa i MKB:n framgår av Tabell 2.1. Avgränsningen av vilka 

miljöaspekter som ska behandlas i MKB:n grundar sig på Kungsbacka kommuns förslag till avgränsning samt 

Länsstyrelsens yttrande i avgränsningssamrådet. Ett antal övriga miljöaspekter har också beskrivits 

översiktligt, dessa bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan men anses ändå vara av intresse för den 

samlade bedömningen av planens miljökonsekvenser. Dessa övriga miljöaspekter är markförhållanden och 

kulturmiljö. 

Tabell 2.1. Avgränsning av behandlade miljöaspekter. 

Miljöaspekt  Omfattning 

Trafik Påverkan på trafiksituationen inom och kring planområdet utifrån olika transportsätt, 

påverkan på trafiknätet från lastbilstransport under både anläggningsfasen och efter 

projektets genomförande.  

Buller från trafik och 

verksamheter 

Påverkan på trafikbullernivåer från väg och järnväg, samt industrirelaterat buller inom 

planområdet och i närliggande områden. 

Luftmiljö Påverkan på områdets luftmiljö utifrån gällande miljökvalitetsnormer för luft samt 

verksamheternas luktstörning. 

Risk och sårbarhet Påverkan på den totala riskbilden i området kopplat till verksamheterna och närheten 

till Västkustbanan. Risken för olyckor med farligt gods, samhällskonsekvenser om 

fjärrvärmeverket respektive reningsverket inte fungerar, sårbarheten med att ett 

fjärrvärmeverk, reningsverk och västkustbanan finns inom samma närområde, samt 

risken för kumulativa effekter. Konsekvenserna från oavsiktliga olyckshändelser och 

antagonistiska hot, samt resonemang kring alternativ lokalisering och hur komplettering 

av ytterligare reningsverk och fjärrvärmeverk skulle kunna påverka robusthet jämfört 

med utbyggnad.  

Vattenförhållanden Påverkan på dagvatten, utsläpp från verksamheten till recipienterna Kungsbackaån och 

Kungsbackafjorden, skyfall och översvämning. Hantering av dagvatten och planens 

påverkan på miljökvalitetsnormer (MKN).  

Naturmiljö och friluftsliv Påverkan på naturmiljön, värden för biologisk mångfald och friluftsliv, samt på 

recipienterna Kungsbackaån och Natura 2000-området Kungsbackafjorden. Planens 

påverkan genom närsalts- och föroreningsbelastning på recipienter och dess växt- och 

djurliv.  

Skyddade områden och 

skyddsbestämmelser 

Påverkan på skyddade områden och skyddsbestämmelser, såsom Natura 2000-

området Kungsbackafjorden och riksintresset för kommunikation Västkustbanan.  

 

2.5 Bedömningsmetodik 

Effekter och konsekvenser för samtliga miljöaspekter som denna MKB behandlar beskrivs i kapitel 7-14. I 
kapitel 15 görs en kort sammanvägd konsekvensbedömning av samtliga miljöaspekter enligt 
konsekvensskalan i Tabell 2.2. Konsekvenserna kan vara såväl negativa som positiva och omfattar både 
tillfälliga och bestående konsekvenser som kan uppstå på kort, medellång eller lång sikt.  
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Tabell 2.2. Konsekvensskala för miljöbedömning 

 

 

 

 

 

 

Vid avvägande om vilket skalsteg i negativ respektive positiv riktning som bedömningen bör landa i, har 

matriser i Tabell 2.2 och Tabell 2.3 varit vägledande: 

Tabell 2.2 Vägledande matris negativ påverkan.  

Negativ påverkan Aspektens värden och känslighet 

  Mycket höga Höga Måttliga Låga 

In
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p
p
e
ts

 o
m

fa
tt

n
in

g
/ 

k
a
ra

k
tä
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Stort (areal, 
kvalitet, funktion) 

 

   

Medelstort (areal, 
kvalitet, funktion) 

    

Måttligt (areal, 
kvalitet, funktion) 

    

Litet (areal, 
kvalitet, funktion) 

  

  

 

Tabell 2.3 Vägledande matris positiv påverkan. 

Positiv påverkan Värde/kvalitet av tillskapad aspekt/nytta 

  Mycket högt Högt Måttligt Litet 
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Stor 

 

   

Medelstor 

    

Måttlig 

    

Liten 

  

  

 

KONSEKVENSSKALA 

Stora negativa konsekvenser 

Medelstora negativa konsekvenser 

Små negativa konsekvenser 

Inga/obetydliga konsekvenser 

Små positiva konsekvenser 

Medelstora positiva konsekvenser 

Stora positiva konsekvenser 



Miljökonsekvensbeskrivning 

 
 till detaljplan för fastigheterna Kungsbacka 6:27 och Hammargård 1:7 
Uppdragsnr.: 108 12 18   Version: 2 

  

  |  Sida 14 av 100 \\norconsultad.com\dfs\swe\göteborg\n-data\108\12\1081218\5 arbetsmaterial\01 dokument\n\mkb hammargård 
220526_plankarta ska uppdateras_clean.docx 

 

3 Planområdet i förhållande till andra planer 

3.1 Översiktsplan – Vårt framtida Kungsbacka 

Kungsbacka kommuns översiktsplan (ÖP) vann laga kraft 26 januari 2022 och är en digital plan som beskrivs 

med kartor och tillhörande text (Kungsbacka kommun, 2022c).  

Aktuellt planområde ligger inom en av de prioriterade utvecklingsorterna i kommunen, Kungsbacka stad, inom 

vilka större delen av kommunens tillväxt förväntas ske. Figur 3.1 visar ungefärlig lokalisering av planområdet 

på ÖP:ns mark- och vattenanvändningskarta. Enligt denna ligger planområdet direkt öster om både ett 

utredningsområde för trafik och ett utredningsområde för översvämning. Utredningsområdet för trafik berör 

behovet av ytterligare två spår på Västkustbanan, där Trafikverket har tre pågående åtgärdsvalsstudier för fyra 

spår genom staden mellan Kungsbacka station, Hede station och norrut. Dessa delar av Västkustbanan ligger 

dock norr om planområdet. Inom utredningsområdet för översvämning utreds förutsättningar för att anlägga en 

barriär som skydd mot höga havsnivåer.  

 

Figur 3.1. Mark- och vattenanvändning enligt Kungsbacka kommuns översiktsplan inzoomat kring aktuellt planområde 
(Kungsbacka kommun, 2022c). Ungefärlig lokalisering av planområdet har markerats i rött.  

  



Miljökonsekvensbeskrivning 

 
 till detaljplan för fastigheterna Kungsbacka 6:27 och Hammargård 1:7 
Uppdragsnr.: 108 12 18   Version: 2 

  

  |  Sida 15 av 100 \\norconsultad.com\dfs\swe\göteborg\n-data\108\12\1081218\5 arbetsmaterial\01 dokument\n\mkb hammargård 
220526_plankarta ska uppdateras_clean.docx 

 

3.2 Gällande fördjupad översiktsplan 

Den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad antogs av kommunfullmäktige 2009 och identifierar 

planområdets nuvarande användning som företag och service.  

Hammargårds avloppsreningsverk hade vid publikation av FÖP:n en reningskapacitet på ca 35 000 

personekvivalenter (PE) och beräknades nå en övre gräns på 45 000 PE ca 2015. Gällande tillstånd från 1985 

medger avloppsreningsverket att släppa ut avloppsvatten från intill 52 000 PE, vilket i FÖP:n uppskattades 

uppnås sju-åtta år efter 2020 (Kungsbacka kommun, 2009). I tillståndsansökan för fortsatt och utökad 

verksamhet ansöker reningsverket om att ta emot och behandla avloppsvatten motsvarande 95 000 PE med 

maximal genomsnittlig veckobelastning på 135 000 PE (Stangdell och Wennerqvist, 2021). I FÖP:n har ett 

markområde för framtida utbyggnad av reningsverket reserverats väster om järnvägen med en tänkbar 

utveckling att anlägga en våtmark, dvs område 6 i Figur 3.2 nedan.  

 

Figur 3.2. Utbyggnad av områden för företag enligt gällande FÖP (Kungsbacka kommun, 2009). Befintliga områden för 
företag och service, inklusive fjärrvärmeverket och reningsverket inom planområdet är markerat i ljust lila. Planerade 

utbyggnadsområden för företag och service är markerade i mörklila skrafferat.  

Fjärrvärmeanläggningen inom planområdet omnämns som en av två fjärrvärmeanläggningar i Kungsbacka 

stad. Enligt det energipolitiska handlingsprogrammet från 1999, som omnämns i FÖP:n, ska i princip alla nya 

bostäder i Kungsbacka stad anslutas till fjärrvärme och direktverkande el är inte tillåten i nya planområden 

(Kungsbacka kommun, 2009).  

Den gällande fördjupade översiktsplanen förväntas gälla i tio till femton år, dvs till år 2019–2024 (Kungsbacka 

kommun, 2009). Kungsbacka kommuns nya ÖP identifierar att Kungsbacka stad behöver utredas närmare i 

en fördjupad översiktsplan (FÖP), som kan ersätta gällande FÖP från 2009. Den nya FÖP:n planeras vara 

klar år 2024 och ska medverka till att uppfylla Kungsbacka Vision 2030 genom att utarbeta strategier för hur 

utvecklingen av mark- och vattenområden ska ske inom staden och hur översiktsplanens intentioner ska 

kunna fullföljas. Det finns två pågående förstudier inom Kungsbacka stad som ska inarbetas i den fördjupade 

översiktsplanen, varav en omfattar ett större område i söder som avgränsas av Inlagsleden i norr och sträcker 
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sig till det inre av Kungsbackafjorden, inom vilket planområdet ligger. Arbetet med förstudien består framförallt 

av att möjliggöra vattennära rekreation, men också av att undersöka möjligheterna för verksamheter och 

service inom området (Kungsbacka kommun, 2022c).   

3.3 Gällande detaljplaner 

De två gällande detaljplaner inom planområdet återfinns i Figur 3.3 och beskrivs översiktligt i Tabell 3.1 nedan. 

 

Figur 3.3. Gällande detaljplaner inom planområdet (Kungsbacka kommun, 2022b). Ungefärligt planområde har markerats i 
rödstreckat.  

Tabell 3.1. Översiktlig beskrivning av gällande detaljplaner, baserat på kommunens plankartor och planbestämmelser 
(Kungsbacka kommun, 2022b)  

Detaljplan Referens i 

figur 3.3 

År för 

antagande 

Översiktlig beskrivning 

Stadsplan för Stadsäga 450 

i Kungsbacka och Hanhals 

registerområden 

K86 1987 Majoriteten av planområdet, inklusive utmarkerade 

fjärrvärmeverk och reningsverk, är betecknat som allmänt 

område. En remsa av mark längs med hela plangränsen är 

betecknad som s.k. prickmark, dvs. mark som inte får 

bebyggas.  
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Detaljplan Referens i 

figur 3.3 

År för 

antagande 

Översiktlig beskrivning 

Tillägg till stadsplan för 

Stadsäga 450 i Kungsbacka 

Hanhals registerområde 

K86A 1999 Inom mark som enligt ovan detaljplan utlagts som parkmark 

finns ett befintligt bergrum som tidigare använts av civilförsvaret. 

Enligt tilläggsplanen ges marken planbestämmelsen bergrum 

för att ge rätt att under parkmarken anlägga bergrum.  

Detaljplan för Hammargård 

1:7 m.fl. – Utbyggnad av 

fjärrvärmeverk m.m.  

KP111 2002 Planområdet är betecknat som industrimark, med några remsor 

mark i utkanten av området som inte får bebyggas eller har 

anordnats som planterat skyddsområde som inte får hårdgöras.  

Ändringsplan för detaljplan 

för del av Kungsbacka 6:27 

m.fl. i Kungsbacka tätort 

KP111A 2003 Revidering av gällande detaljplan KP111 för att möjliggöra 

justering av läget för planerad ackumulatortank, skorsten och 

placering av pannhus och bränslelager, vilka har inarbetats i 

plan KP111A.  

 

I Figur 3.4 nedan från MKB:n för reningsverkets tillståndsansökan (Embreco och NyEra, 2021), har 

avloppsreningsverkets verksamhetsområde markerats i blått och värmeverkets verksamhetsområde i lila.  

 

Figur 3.4. Avloppsreningsverket (blå) och värmeverkets (lila) verksamhetsområden inom planområdet (Embreco och 
NyEra, 2021).  
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3.4 Skyddade områden och områdesbestämmelser 

En sammanställning över de områdesskydd enligt miljöbalken (MB) som berörs av planförslaget följer i Tabell 

3.2 nedan. Hur planförslaget förhåller sig till eventuella områdesskydd diskuteras mer ingående under 

respektive miljöaspekt.  

Tabell 3.2 Områdesskydd och annan miljölagstiftning som rör planförslaget.  

Lagstiftning Kommentar 

Riksintressen 
(Miljöbalken 3–4 
kap) 

Planområdet gränsar till Västkustbanan som utgör ett riksintresse för kommunikationer (3 kap 
8§ MB). Den slutgiltiga recipienten Kungsbackafjorden, som ligger ca 1,5 km nedströms 
planområdet, är ett riksintresse för naturvården och friluftslivet enligt 3 kap 6§ MB. Hela 
kustzonen omfattas även av ett riksintresse för högexploaterad kust och rörligt frilustliv enligt 
4 kap MB.   

Miljökvalitetsnormer 
(Miljöbalken 5 kap) 

Planområdets recipienter Kungsbackaån och Inre Kungsbackafjorden omfattas av 
miljökvalitetsnormer för ytvatten. Miljökvalitetsnormerna för luft berörs av befintliga 
verksamheter medan miljökvalitetsnormer för buller inte bedöms påverkas av planförslaget.  

Områdesskydd 
(Miljöbalken 7 kap) 

Planområdets recipient Kungsbackaån omfattas av strandskydd på 100 m enligt 7 kap 13–14 
§ MB. Även en mindre tjärn strax sydost om planområdet omfattas av strandskydd. Den 
slutliga recipienten Kungsbackafjorden är ett Natura 2000-område (fågel- och 
habitatdirektivet) enligt 7 kap 28 § MB samt ett naturreservat enligt 7 kap 4 MB.  

Kulturmiljölagen 
(KML) 

Inom programområdet finns fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar som skyddas 
med stöd av 2 kap Kulturmiljölagen.  
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4 Studerade alternativ 

Aktuell detaljplan innebär en ändring av flera äldre befintliga planer för att optimera området för en framtida 
utveckling av kraftverket och Hammargårds avloppsreningsverk. Då planens syfte är att förbättra för redan 
existerande verksamheter har inga alternativa lokaliseringar för detaljplanen studerats inom ramen för 
planarbetet. I såväl den kommunövergripande och den fördjupade översiktsplanen som i gällande detaljplaner 
beskrivs planområdet som ett verksamhetsområde för reningsverk och fjärrvärmeverk, varför planförslaget är 
förenligt med planernas intentioner. Utifrån detta har Kungsbacka kommun valt att endast beskriva ett 
lokaliseringsalternativ i detaljplanen. Några alternativa lokaliseringar är varken möjliga eller aktuella att pröva 
inom ramen för en detaljplan och plan- och bygglagen (PBL) ställer heller inga krav på detta. Alternativa 
lokaliseringar och konsekvenserna av dessa redovisas därför inte heller i denna MKB. Inom ramen för 
planarbetet har däremot diskussioner förts gällande områdets utformning gällande placering av olika 
upplagsytor samt ytor för nya byggnader och/eller bassänger, behov av sprängning etc.  

I arbetet med att ta fram en riskutredning har frågan gällande alternativa lokaliseringar av områdets befintliga 

verksamheter diskuterats utifrån ett risk- och sårbarhetsperspektiv. Detta gäller risker för olyckor för de olika 

verksamheterna och hur sådana skulle kunna påverka anslutande verksamheter. I detta perspektiv har man 

även tagit med närheten till järnvägen Västkustbanan. Vidare gäller det sårbarheten i att ha tre samhällsviktiga 

funktioner (järnväg, reningsverk och värmeverk) placerade tillsammans och hur riskerna ser ut för t.ex. 

antagonistiska hot. För fjärrvärmeverket pågår ett arbete med att öka redundansen (dvs. reservkapaciteten) i 

Kungsbacka genom att ta befintlig anläggning i Borgås i norra Kungsbacka i bruk. Detta medför att 

kommunens fjärrvärmeproduktion kan köra fjärrvärmenätet från den anläggningen också och de beräknar att 

anläggningen tas i bruk kommande eldningssäsong (november 2022). För avloppsreningsverket finns inga 

sådana planer idag utan Hammargård med tillhörande ledningsnät kommer fortsatt utgöra kommunens 

huvudsakliga reningsverk. Motiveringar till detta hanteras inom ramen för pågående tillståndsprocess. 

Däremot finns det mindre reningsverk som hanterar avloppsvattnet från delar av kommunen vilket bidrar till 

viss redundans och det pågår fortlöpande ett arbete med att minska ledningsnätets läckage av tillskottsvatten 

och bräddningar av otillräckligt behandlat avloppsvatten.     

I övrigt gällande alternativa lokaliseringar av områdets befintliga verksamheter hänvisas till de studerade 

alternativ som diskuterats inom ramen för reningsverkets respektive värmeverkets tillståndsansökningar 

(NyEra Miljökonsult, 2021; Finn Miljöteknik AB, 2011).   

4.1 Alternativ studerade inom ramen för verksamheternas tillståndsansökningar 

Hammargårds avloppsreningsverk 

Inför planerad utbyggnad av Hammargårds reningsverk (HARV) genomfördes år 2018 en omfattade förstudie 

för att utreda alternativa lokaliseringar och utsläppspunkt för det renade avloppsvattnet från ett framtida 

avloppsreningsverk för Kungsbacka kommun. En förutsättning för förstudien var att utsläppsnivåerna som 

tillförs recipienterna inte skulle öka jämfört med befintliga nivåer. Förstudien utredde fyra alternativ varav två 

omfattade ombyggnationer av befintligt reningsverk. Övriga två alternativ gäller helt nya verk som lokaliseras 

på platser där den naturliga recipienten för det renade spillvattnet är lämpligare (mindre skyddsvärd och med 

bättre utspädning) än befintlig recipient för reningsverket, dvs. Kungsbackaån. Även en kortsiktig strategi för 

att hantera den ökande belastning med åtgärder på HARV studerades för att hantera situationen tills ett 

slutgiltigt alternativ implementerats. Alternativen var: 

• Alternativ 1 - Kapacitetsökning vid HARV med förlängd utloppstub ut genom Kungsbackafjorden. 
Verket byggs ut med grund i befintliga processer och inom befintlig tomt.  

• Alternativ 2 - Kapacitetsökning vid HARV med befintlig utsläppspunkt. Reningseffekten på verket 
höjs jämfört med idag för att mängden näringsämnen som tillförs Kungsbackafjorden inte ökar. 
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• Alternativ 3. Nedläggning av HARV och upprättande av nytt ARV vid Lerkil ARV, med utlopp i 
Västerhavet vid befintlig utsläppspunkt.  

• Alternativ 4. Nedläggning av HARV och upprättande av nytt ARV vid Ysby, med utlopp i 
Västerhavet utanför Stallviken, söder om Särö.  

Sammantaget var slutsatserna från förstudien att alternativ 2, en uppgradering av befintligt avloppsreningsverk 

med bibehållen utsläppspunkt i Kungsbackaån, är det totalt sett bästa alternativet och att en annan 

lokalisering än den nuvarande inte var motiverad miljömässigt, tekniskt eller kostnadsmässigt. Dessutom 

förväntades detta också ge de totalt sett minsta utsläppsmängderna till Västerhavet då denna lösning 

förväntas kräva mer långtgående rening (Embreco och NyEra, 2021; Norconsult AB, 2018).  

I samband med arbetet med tillståndsprocessen har alternativa lokaliseringar och utformningar diskuterats 

ytterligare, bl.a. har fler och omfattande utredningar gällande utsläpp och dess miljöpåverkan, utloppstub, 

kostnader etc. genomförts vilka stödjer förstudiens alternativval. Utredningar visar dock på att det finns flera 

svårbedömda faktorer och att det är viktigt med kontinuerligt låga utsläppshalter och låga utsläpp av orenat 

eller ofullständigt renat avloppsvatten. En möjlighet som diskuterats är att komplettera föreslagna villkor med 

ett krav på ammoniumkväve för att minska belastningen på recipienterna (Embreco och NyEra, 2021). 

Hammargårds värmeverk 

I miljökonsekvensbeskrivningen för Statkrafts värmeverk (Finn Miljöteknik AB, 2011) hänvisas till att enligt 

miljöbalkens 2 och 3 kap. ska en plats väljas för verksamheten som är lämplig så att en god hushållning av 

mark- och vattenområden uppnås samt att verksamhetens ändamål kan uppnås med minsta intrång och 

olägenhet för människors hälsa och miljön. Rekommenderat skyddsavstånd enligt Boverkets allmänna råd 

1995:5 ”Bättre plats för arbete” för en biobränsleeldad panncentral på 10 MW respektive 50 MW är 200 m 

respektive 400 m. Vidare anges att skyddsavståndet kan reduceras om bränslehanteringen sker skyddat och 

inte stör omgivningen. Värmeverket ligger helt avskilt från bostäder och närmaste bostadsområde ligger ca 

400 m från verksamhet varför det rekommenderade skyddsavståndet mer än väl tillgodoses. Vid tillstånds-

givning av verksamheten har även Miljöprövningsdelegationen ansett att lokaliseringen är godtagbar utifrån de 

grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark- och vattenområden m.m.  

Alternativ lokalisering av värmeverket har inte studerats med hänvisning till att en omlokalisering skulle 

innebära orimliga kostnader, vilka inte kan motiveras vare sig ur miljösynpunkt eller ekonomisk synpunkt. Inom 

ramen för att utöka verksamhet för värmeverket studeras inte heller någon alternativ lokalisering för den nya 

biobränslepannan, då utbyggnaden av denne helt bygger på närheten till befintlig biobränslepanna med bl.a. 

gemensam bränslehantering, askhantering och kondensathantering m.m. Det finns inga tekniska eller 

ekonomiska förutsättningar att bygga och ansluta en ny biobränslepanna på annan plats eftersom en sådan 

anslutning kräver en viss dimension/kapacitet på fjärrvärmekulverten för att kunna mata ut den producerade 

värmen på nätet. 
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5 Översiktlig beskrivning av planförslaget 

5.1 Planförslagets syfte och huvuddrag 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en långsiktig utveckling av befintliga verksamheter, avloppsreningsverk 

respektive fjärrvärmeverk, inom fastigheterna Kungsbacka 6:27 och Hammargård 1:7. Detta avser utveckling 

både gällande kapacitet och anpassning till miljökrav. Detaljplanen ska både skapa utökad byggrätt samt mer 

ytor för upplag. Figur 5.1 nedan visar plankartan och planbestämmelser medan Figur 5.2 Figur 5.1illustrerar 

möjligheter för olika ytor inom planområdet (Kungsbacka kommun, 2022a).  

 

Figur 5.1. Plankarta (Kungsbacka kommun, 2022d).  
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Figur 5.2. Illustrationskarta över möjligheter för olika ytor inom planområdet 

Planförslaget möjliggör för att marken inom aktuellt planområde kan omdisponeras för att befintliga 

verksamheter ska kunna utvecklas med byggnader och anläggningar efter behov, t.ex. så att befintliga 



Miljökonsekvensbeskrivning 

 
 till detaljplan för fastigheterna Kungsbacka 6:27 och Hammargård 1:7 
Uppdragsnr.: 108 12 18   Version: 2 

  

  |  Sida 23 av 100 \\norconsultad.com\dfs\swe\göteborg\n-data\108\12\1081218\5 arbetsmaterial\01 dokument\n\mkb hammargård 
220526_plankarta ska uppdateras_clean.docx 

 

byggnader kan byggas om eller till och helt nya områden kan tas i anspråk. Generellt förväntas detaljplanen 

och ändringar i byggnadsytor och -höjder bidra till att skapa en långsiktighet för de båda verksamheterna. 

Marken planläggs för industriändamål (J) och inom området möjliggörs för ny bebyggelse på flera platser, 

medan det i sydöst möjliggörs för ytterligare yta för bränsleupplag och i sydväst för nya reningssteg för 

reningsverket, vilka kan utgöras av dammar, reningsbassänger eller funktioner i byggnader. 

Byggnadshöjderna i planområdet har satts i förhållande till omgivande berg, vilka har höjder på 45 respektive 

52 meter, och för större delen av området är högsta höjd över nollplanet 40 meter. Längs infartsvägen i 

planområdets östra del är högsta nockhöjd 30 meter över nollplanet. Högsta totalhöjden för planområdet är 77 

meter över nollplanet för att möjliggöra för verksamheternas skorstenar. I nordost, söder och väster planeras 

även grönytor som ska bevaras, dessa ytor utgör prickad mark som inte får bebyggas eller hårdgöras. I 

nordost syftar prickmarken till att bevara befintlig växlighet och höjdskillnader så att planområdet fortsatt 

avgränsas från bebyggelsen i öster. Prickmarken i söder och väster planeras kunna fungera fördröjande och 

renande för dagvatten och befintliga diken ska bevaras, där diket i väster är en del av planområdets 

dagvattenhantering medan diket i söder istället leder bort vatten från områden söder om planområdet så att 

detta vatten inte rinner in i planområdet och måste hanteras inom ramen för verksamheternas 

dagvattensystem. För ytterligare information om planförslaget hänvisas till planbeskrivningen (Kungsbacka 

kommun, 2022a) 

Den huvudsakliga orsaken till att gällande detaljplaner ska ersättas med en ny detaljplan är framförallt att få 

plats med planerad utökad kapacitet av Hammargårds reningsverk. Denna hanteras inom ramen för en 

pågående tillståndsansökan enligt 9 kap. miljöbalken för miljöfarlig verksamhet. Tanken är att utöka 

reningsverkets kapacitet vid nuvarande lokalisering och med nuvarande utsläppspunkt i Kungsbackaån samt 

att verket ska drivas enligt i princip samma huvudreningsprocesser (mekanisk rening, biologisk rening, kemisk 

rening, slutpolering och slamhantering) som idag men med vissa kompletteringar och modifieringar vad avser 

volymer, delprocesser och utrustningar. Utsläppen från reningsverket sker via befintlig utloppsledning ned till 

Kungsbackaån, ca 1,5 km uppströms dess mynning i inre Kungsbackafjorden.  

Bakgrunden till att befintligt reningsverk behöver utöka kapaciteten är en framtida ökning av befolknings-

mängd. Detta innebär en ökning av mottaget avloppsvatten från dagens 44 000 PE (personekvivalenter med 

ett utgående flöde) på 4,8 miljoner m3 till 95 000 PE inklusive industri och annan verksamhet år 2050 med en 

årlig vattenmängd på 9,3 miljoner m3. Den beräknade maximala genomsnittliga veckobelastningen år 2050 

bedöms komma att uppgå till 135 000 PE. Därmed förväntas utgående avloppsvattenmängd till 

Kungsbackaån, Kungsbackafjorden och Kattegatt öka och, i ett perspektiv på 30 år, fördubblas jämfört med 

nuvarande mängd. Samtidigt föreslås en skärpning av utsläppsvillkoren för totalfosfor (P), totalkväve (N) och 

syreförbrukande ämnen BOD7. För mer information om reningsverket hänvisas till tillståndsansökan med 

tillhörande handlingar (Stangdell och Wennerqvist, 2021; NyEra Miljökonsult, 2021).  

Vidare möjliggörs utbyggnad av Hammargårds värmeverk, bl.a. med ytterligare yta för bränsleupplag i 

planområdets sydöstra del, se Figur 5.2. I övrigt ska verksamheten vid värmeverket fortgå som idag i enlighet 

med gällande tillstånd, dvs. bestå av två biobränslepannor anslutna till rökgaskondensorer, två oljepannor och 

två biooljepannor, en ackumulatortank och tre kylmaskiner för produktion av fjärrkyla. Under 2020 uppgick den 

totala fjärrvärmeproduktionen till 129 GWh, varav 100 % producerades med biobränslen. De senaste sju åren 

har ingen fossil olja eldats i anläggningen (Statkraft, 2020).   
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6 Nollalternativet - definition och konsekvenser  

Nollalternativet, dvs den troliga utvecklingen i området om den föreslagna planen inte genomförs, innebär att 

utbyggnad endast kan ske enligt gällande detaljplaner, vilka beskrivs i sektion 3.3. Detta begränsar 

utvecklingsmöjligheterna av befintliga verksamheter men även deras möjligheter att anpassa sig till framtida 

miljökrav. Denna utveckling och anpassning av verksamheterna krävs på grund av det ökade renings- och 

värmebehov som följer den förväntade befolkningsökningen i Kungsbacka kommun. Detta kan i sin tur även 

försvåra för Kungsbacka stads möjligheter att växa med nya invånare och företag. Nuvarande detaljplaner 

begränsar utbyggnaden som krävs enligt planerat utökat tillstånd för avloppsreningsverket.  

I MKB:n för tillståndsansökan för Hammargårds avloppsreningsverk beskrivs nollalternativet som den 

tillståndsgivna belastnings- och utsläppssituationen där belastningen från hushåll och industrier tillåts öka 

inom ramen för det dimensioneringsunderlag som låg till grund för det nuvarande villkorstillståndet med 

samma processer och utsläppsvillkor som i nuläget. Detta anses dock inte vara ett realistiskt alternativ 

eftersom befolkningstillväxten förväntas öka utöver den idag tillståndsgivna nivån (Embreco och NyEra, 2021). 

Baserat på en förstudie av alternativa lokaliseringar av reningsverket anses det heller ej vara ett rimligt 

alternativ att flytta verksamheten då en uppgradering av befintligt reningsverk anses vara det totalt sett bästa 

alternativet, se sektion 4.1.  

I MKB:n till ansökan för det nuvarande tillståndet för Statkrafts värmeverk utgörs nollalternativet av att den 

planerade biobränsleeldade pannan inte skulle komma till stånd, varvid det framtida fjärrvärmebehovet till stor 

del skulle tillgodoses via fossil eldningsolja istället. I MKB:n bedömdes det att det totala fjärrvärmebehovet 

kring år 2020 skulle uppgå till ca 170 GWh varav ca 145 GWh planerades produceras vid Hammargård. 

Nollalternativet skulle innebära att mängden fossil fjärrvärme skulle uppgå till drygt 22 GWh/år istället för 3 

GWh/år vid en utbyggnad av ytterligare en biobränslepanna. Alternativ lokalisering av värmeverket studerades 

inte, då en omlokalisering inte anser motiverbar ur vare sig miljösynpunkt eller ekonomisk synpunkt, se sektion 

4.1 (Finn Miljöteknik AB, 2011). Enligt miljörapporten för värmeverket uppgick den totala fjärrvärme-

produktionen under 2020 till 129 GWh, varav 100 % producerades med biobränslen. De senaste sju åren har 

ingen fossil olja eldats i anläggningen (Statkraft, 2020).    

Konsekvenserna av nollalternativet inom aktuellt planområde blir i detta fall liknande som för planförslaget, 

dvs. att de utbyggnader som krävs för reningsverket och värmeverket genomförs men samtidigt måste dessa 

anpassas för att få plats inom respektive planområde. Därmed kan marken inom området inte disponeras lika 

effektivt som vid aktuellt planförslag vilket till exempel kan kräva mer sprängningsarbeten i norr för att få plats 

med utökad kapacitet för reningsverket och det kan bli svårare att få till ett effektivt samordnat dagvatten-

system för hela området. Detta kan i sig ge upphov till mer konsekvenser genom ökad dagvattenpåverkan och 

större ingrepp i befintlig naturmark inom planområdet m.m. Samtidigt bedöms det som osannolikt att planerad 

utökning av reningsverket inte blir av på grund av att inte gällande detaljplaner ersätts av en ny detaljplan med 

mer flexibel markanvändning. Även i nollalternativet för aktuell plan bedöms därmed en utbyggnad enligt 

pågående tillståndsansökan genomföras och därmed ge upphov till de konsekvenser som beskrivs inom 

ramen för tillståndsansökan, dvs. de som kortfattat beskrivs under respektive berörd miljöaspekt nedan. 

Värmeverket byggdes ut år 2013 enligt gällande tillstånd och i dagsläget finns inga konkreta planer för någon 

omfattande förändring av verksamheten. Därmed innebär nollalternativet för värmeverket framförallt en 

omdisponering av upplagsytor och en möjlig framtida utbyggnad inom planområdet på samma sätt som för 

aktuellt planförslag.  

 

 

 

Varför ett nollalternativ? 

Nollalternativet ska beskriva den troliga utvecklingen i området om den föreslagna planen inte genomförs. 

Bedömningen av planens miljökonsekvenser sker sedan genom att jämföra planförslagets miljöeffekter 

med nollalternativets miljöeffekter. En tydlig bild av nollalternativet är därför en förutsättning för att kunna 

genomföra en miljökonsekvensbeskrivning på ett bra sätt.  

Nollalternativ och nuläge är i många fall ungefär samma sak, men inte alltid. Äldre, gällande planer som 

ännu inte genomförts kan till exempel innebära stor skillnad mellan nuläge och nollalternativ.  
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7 Trafik 

7.1 Nuvarande förhållanden 

Järnvägen (Västkustbanan) passerar cirka 15 meter väster om planområdet. Planområdet är beläget cirka 200 

meter söder om Inlagsleden och cirka 800 meter öster om väg E6, se Figur 7.1. Infartsväg till planområdet är 

Smörhålevägen, se pil i Figur 7.1. 

 

Figur 7.1. Planområdet (inringat) samt omgivande vägar. Blå pil pekar ut Smörhålevägen. 

Västkustbanan trafikeras i nuläget av ca 16 godståg och ca 136 persontåg enligt Trafikverkets tågplan för 

2021 (Trafikverket, 2020). 

I nuläget trafikeras väg E6 av ca 37 000 fordon/dygn och Inlagsleden av ca 13 000 fordon/dygn. Inga uppgifter 

finns vad gäller trafikmängder på Smörhålevägen som är infartsväg till värmeverket och reningsverket.  

En miljökonsekvensbeskrivning som bl.a. behandlar transporter i nuläget har tagits fram för Hammargårds 

reningsverk (Embreco och NyEra, 2021). Transporter till och från reningsverket utgörs av lastbils- och 

tankbilstransporter avseende i första hand externslam, slam från mindre avloppsreningsverk, avvattnat och 

kalkat slam och kemikalier samt olika gods. Det totala antalet lastbilstransporter till och från reningsverket 

uppgår idag till cirka 3 032 per år. Transporter sker under dagtid på vardagar. Totalt antal lastbilstransporter 

med koppling till reningsverket är i nuläget i genomsnitt 8 transporter per dag (< 0,5 %, av de tunga 

transporterna på Inlagsleden i det aktuella området). 

En miljökonsekvensbeskrivning som bl.a. behandlar transporter i nuläget har tagits fram för Hammargårds 

värmeverk (Finn Miljöteknik AB, 2011). Transporter till och från värmeverket utgörs, förutom av 

personbilstransporter, av bränsle- och asktransporter. Det totala antalet lastbilstransporter till och från 

värmeverket är 1 400 – 1 500 per år, varav merparten sker under vinterhalvåret då värmebehovet är som 

störst. Till övervägande del sker bränsletransporterna via E6:an och Inlagsleden och vidare in på 

Smörhålevägen. 
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7.1 Konsekvenser 

I anläggningsskedet kan antalet transporter komma att öka särskilt om sprängning blir aktuellt. Då 

anläggningsskedet avser en avgränsad period bedöms risken för störningar i omgivningen liten. Detta då 

transporterna bedöms bli relativt få och sannolikt kommer ske under dagtid. Transporterna passerar inte heller 

igenom något bostadsområde. 

Enligt Trafikverkets bullerprognos för år 2040 kommer Västkustbanan trafikeras av ca 22 godståg och ca 133 

persontåg. 

År 2040 bedöms trafiken på E6 till ca 47 600 fordon/dygn (baserat på Trafikverkets trafikuppräkningstal enligt 

EVA) och på Inlagsleden bedöms trafiken till ca 17 000 fordon/dygn. 

En miljökonsekvensbeskrivning som bl.a. behandlar transporter i framtiden har tagits fram för Hammargårds 

reningsverk (Embreco och NyEra, 2021). I framtiden, ca år 2050, beräknas vissa typer av lastbilstransporter till 

reningsverket att öka, t.ex. renstransporter, sandtransporter och leveranser av fällningskemikalier. Andra typer 

av transporter kommer att minska i antal eller helt upphöra, t.ex. transporter av externslam från enskilda 

avlopp och leverans av kalk. En del transporter är mycket beroende av slutliga val av slamhanteringsmetod 

vid Hammargård, t.ex. slamtransporterna från yttre verk och utgående transporter av behandlat och avvattnat 

eller torkat och pyrolyserat slam. Det totala antalet lastbilstransporter till reningsverket i framtiden, år 2050, har 

bedömts till cirka 2 200 per år dvs. en minskning med ca 800 transportrörelser per år jämfört med nuläget.  

Det totala antalet lastbilstransporter till och från värmeverket de närmaste åren har av Statkraft bedömts till ca 

2 000 transporter per år. På längre sikt kan antal transporter komma att öka med 20–30 % beroende på hur 

staden byggs ut. Risken för störningar i omgivningen från ökade antal lastbilstransporter bedöms av 

Norconsult dock vara mycket liten eftersom transporterna är relativt få och huvudsakligen sker under dagtid 

och inte passerar igenom några bostadsområden. 
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8 Buller från trafik och verksamheter 

8.1 Riktvärden 

 Trafikbuller  

För verksamheter finns inga riktvärden för ljudnivåer utomhus. Riktvärden för ljudnivåer inomhus för 

verksamheter redovisas av olika myndigheter. I Boverkets Byggregler (BBR) anges krav på ljudnivåer 

inomhus och ljudisolering i bl.a. kontorslokaler som ska uppfylla minst ljudklass C i Svensk Standard 

(Boverket, 2014). Svensk standard, SS 25268 (2007), anger krav på inomhusnivåer i olika typ av utrymmen. 

För lokaler som avser kontorsarbete, enskilt arbete, samtal eller vila redovisas för ljudnivåklass C följande 

gränsvärden avsedda att tillämpas bl.a. vid nybyggnation:  

• Ekvivalent ljudnivå inomhus 35 dBA 

• Maximal ljudnivå inomhus 50 dBA 

 Industribuller 

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller som ett stöd för 

tillsyns- och prövningsmyndigheter (Naturvårdsverket, 2015).   

 
Riktvärdena är avsedda som utgångspunkt och vägledning för den bedömning som ska göras i varje enskilt 

fall. Nivåerna i Tabell 8.1 bör i normalfallet vara vägledande för bedömning av om buller utgör en olägenhet 

men det kan finnas skäl att tillämpa andra nivåer än tabellvärdena, såväl högre som lägre, liksom andra tider. 

Nivåerna gäller utomhus vid fasad och vid uteplatser och andra ytor för utevistelse i bostadens närhet.  

Tabell 8.1. Ljudnivå från industri/verksamhet, , Leq och Lmax (frifältsvärde). 

Väg Leq dag 

(06-18) 

Leq kväll 

(18-22) samt lör-, 

sön- och 

helgdag (06-18) 

Leq natt 

(22-06) 

Lmax natt 

(22-06) 

Utgångspunkt för olägenhets-

bedömning vid bostäder, skolor, 

förskolor och vårdlokaler 

50 dBA 45 dBA 40 dBA 55 dBA 

 
Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller karakteriseras av ofta 

återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av metallskrot och liknande eller innehåller ljud med 

tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena i Tabell 8.1 sänkas med 5 dBA. 

8.2 Nuvarande förhållanden 

Närmaste bostadshus (gruppboende) är beläget inom fastigheten Kungsbacka 6:91 ca 100 m öster om 

verksamhetsområdet, se Figur 8.1. Närmaste bostadsområden är belägna inom fastigheterna Kungsbacka 6:5 

och 6:7 ca 350 m öster om verksamhetsområdet.  
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Figur 8.8.1. Närmaste bostadshus, gruppboende inom röd ring och bostadsområden inom blå ring och handelsområde 

norr om Inlagsleden. 

 Trafikbuller 

I samband med nu aktuell detaljplan har inga uppgifter tagits fram gällande befintliga ljudnivåer från trafik inom 

och i anslutning till planområdet.  

År 2010 utförde Norconsult AB en bullerkartläggning (Norconsult, 2010) för nuläget och ”på lång sikt”. Buller-

kartläggningen ger en uppfattning om ljudnivåer från väg- och tågtrafiken. Inom planområdets har ekvivalenta 

ljudnivån beräknats till < 45 dBA från vägtrafik. För området västra del (mest utsatt) har ekvivalenta ljudnivå 

från tågtrafik beräknats till 50–65 dBA.  

 Trafikbuller 

I samband med nu aktuell detaljplan har inga uppgifter tagits fram gällande befintliga ljudnivåer från trafik inom 

och i anslutning till planområdet.  

År 2010 utförde Norconsult AB en bullerkartläggning (Norconsult, 2010) för nuläget och ”på lång sikt”. Buller-

kartläggningen ger en uppfattning om ljudnivåer från väg- och tågtrafiken. Inom planområdets har ekvivalenta 

ljudnivån beräknats till < 45 dBA från vägtrafik. För området västra del (mest utsatt) har ekvivalenta ljudnivå 

från tågtrafik beräknats till 50–65 dBA.  

 Buller från verksamheter 

En extern bullerutredning (Sweco, 2020a) har tagits fram för att bedöma ljudbidraget från reningsverket till 

omgivningen med nuvarande verksamhet. De processer, processteg eller utrustningar som orsakar buller från 

reningsverket omfattar i första hand blåsmaskiner, centrifuger, pumpar samt ventilationsutrustning placerade 

på tak. Centrifugerna vid reningsverket är placerade inomhus. Även blåsmaskinerna är placerade inomhus 

och alla maskiner utom en är försedda med ljuddämpande huvar. Generellt sett kan reningsverket ur 

omgivningssynpunkt betraktas som en ”tyst” anläggning, men momentant buller kan uppstå t.ex. i samband 

med slam- och kemikalietransporter samt vid slamhantering på slamplattan.  

De bullrande ljudkällorna från reningsverket kan beskrivas som rinnande eller forsande vatten, fläkt- och 

motorbuller samt rörliga källor såsom lastbilar. De studerade beräkningsfallen har förutsatt att all verksamhet 
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har maximal drift dygnet runt men att transporter till och från planområdet endast sker dagtid mellan kl. 06–18. 

Närfältsmätningar har utförts för verksamhetens bullrande komponenter och underlag vad gäller trafikdata har 

hämtats in från Kungsbacka kommun. Utifrån detta har beräkningar gjorts av ljudutbredning. I Figur 8. 

redovisas ljudutbredning (ekvivalent ljudnivå) i omgivningen 2 meter över mark dagtid (kl. 06-18) och nattetid 

(kl. 22-06).  

 

 

Hammargård reningsverk. Ekvivalent ljudnivå dagtid kl. 06-18. 2,0 m över mark 

 

 

Hammargård reningsverk. Ekvivalent ljudnivå nattetid kl. 22-06. 2,0 m över mark 

Figur 8.2. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer från reningsverket i nuläget (SWECO 2020). 

Den högsta ekvivalenta ljudnivån vid närliggande bostad (gruppboende) inom fastigheten Kungsbacka 6:91, 

se Figur 8., har beräknats till 39 dBA dagtid och 38 dBA nattetid. Naturvårdsverkets riktvärden för ekvivalent 

ljudnivå, 50 dBA dagtid och 40 dBA nattetid, vid fasad innehålls därmed. 
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Figur 8.3. Fastigheten Kungsbacka 6:91.  

I externbullerutredningen för reningsverket (Sweco, 2020a) redovisas även den kumulativa ljudnivån från 

reningsverket och värmeverket. För att estimera värmeverkets verksamhet har en träflis (som bedömts som 

den mest bullrande aktiviteten) placerats inom verksamhetsområdet och ljuddata har hämtats från Swecos 

ljuddatabas. Träflisen används endast dagtid kl. 07–18. I Figur 8.3 redovisas ljudutbredningen av buller från 

reningsverket och träflisen inom värmeverkets område i omgivningen 2 meter över mark dagtid (kl. 06-18).  

 

 

Hammargård reningsverk och värmeverk. Ekvivalent ljudnivå dagtid 06-18. 2,0 m över mark 

Figur 8.4. Beräknade ljudnivåer från reningsverket och värmeverket i nuläget (Sweco, 2020a).  

Den högsta ljudnivån vid fasad beräknas till 45 dBA dagtid. Naturvårdsverkets riktvärden för ekvivalent 

ljudnivå, 50 dBA dagtid, vid fasad innehålls därmed. 

De dominerande bullerkällorna från värmeverket, som kan upplevas som störande av omgivningen, utgörs 

främst av bränsletransporter till och från anläggningen samt av fläktljud från skorstenar. Efter idrifttagning av 

den befintliga biobränslepannan år 2004 utfördes en bullerkartering av dessa bullerkällor. För mest utsatt 
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bostad uppgick ekvivalenta ljudnivån till 24 dBA. Vid några tillfällen per år förekommer buller i samband med 

flisning av stamved.  

År 2021 togs en externbullerutredning (Sound view, 2021) för värmeverket fram för att säkerställa att 

myndighetskraven avseende buller uppfylls. Utredningen omfattade flisbilen som vid behov utför flisning av 

virke inom värmeanläggning. Flisning pågår vid några tillfällen per år och då endast dagtid. Karta över 

verksamhetsområdet med flisbilens två placeringar när flisning utförs visas i Figur 8.5.  

 

Figur 8.5. Karta över verksamhetsområdet med flisbilens placering när flisning utförs (Sound View 2021). 

Ljudeffektnivån från ljudkällorna har bestämts genom närfältsmätning, dvs. mätning av ljudtrycksnivån nära 

bullerkällan. Därefter har beräkningarna utförts i SoundPLAN för att få fram ljudutbredningen i omgivningen. 

I Figur 8. redovisas ljudutbredning 1,5 meter över mark för 2 olika placeringar av flisbilen. I figurerna redovisar 

även beräknade ljudnivåer vid fasad vid några av bostadshusen närmast planområdet. 

 

 

Placering 1. Hammargård värmeverk. Ekvivalent ljudnivå dagtid 1,5 m över mark. 
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Placering 2. Hammargård värmeverk. Ekvivalent ljudnivå dagtid 1,5 m över mark.  

Figur 8.6. Beräknade ljudnivåer från Hammargård värmeverk i nuläget (Sound view, 2021).  

Bostäderna väster om verksamhetsområdet har högst beräknade ljudnivåer. Den ekvivalenta ljudnivån 

beräknas som högst till 50 dBA vid placering av flisbilen enligt placering 1 respektive 46 dBA vid placering 2. 

Bostäder väster om verksamhetsområdet beräknas ha ljudnivåer mellan 44 och 50 dBA och bostäder öster 

om verksamhetsområdet ljudnivåer mellan 39 och 46 dBA. Naturvårdsverkets riktvärden för ekvivalent 

ljudnivå, 50 dBA dagtid, vid fasad från värmeverket innehålls därmed för samtliga bostäder i nuläget. Flisning 

pågår dock endast vid några tillfällen per år. De dominerande bullerkällorna från värmeverket utgörs främst av 

bränsletransporter till och från anläggningen samt av fläktljud från skorstenar. Ljudnivåer från dessa 

bullerkällor är betydligt lägre än ljudnivån från flisning. 

Den totala ljudnivån från reningsverket, värmeverket och transporter understiger Naturvårdsverkets riktvärden 

för samtliga bostadshus i nuläget.  

8.3 Konsekvenser 

 Trafikbuller 

I samband med nu aktuell detaljplan har inga uppgifter tagits fram gällande framtida ljudnivåer från trafik inom 

och i anslutning till planområdet.  

År 2010 utförde Norconsult en bullerkartläggning (Norconsult, 2010) för nuläget och ”på lång sikt”. 

Bullerkartläggningen ger en uppfattning om ljudnivåer från väg- och tågtrafik ”på lång sikt”. Inom planområdets 

har ekvivalenta ljudnivån beräknats till < 45 dBA från vägtrafik. För området västra del (mest utsatt) har 

ekvivalenta ljudnivå från tågtrafik beräknats till 50–70 dBA. Maximala ljudnivån inom planområdet har 

beräknats till <60 dBA från vägtrafik och 70–85 dBA från tågtrafik.  

Med prognostiserad trafikökning på Västkustbanan kommer ljudnivåerna från järnvägen att öka med ca 1 dBA. 

Ljudnivåerna från väg E6 och Inlagsleden bedöms komma att öka med ca 1 dBA. 

Totalt antal lastbilstransporter till reningsverket och värmeverket bedöms bli i princip oförändrat i framtiden (ca 

200 transporter färre per år). Hur mycket övrig trafik på Smörhålevägen kommer att öka är oklart. Med ett 

antagande att trafiken på Smörhålevägen i framtiden ökar med 10 % kommer ljudnivåerna för fastigheterna 

längs Smörhålevägen öka med 0,5 dBA. Längs Smörhålevägen är endast verksamheter belägna. För 

verksamheter finns inga riktvärden vid fasad för trafikbuller utan endast riktvärden inomhus. Normala 

treglasfönster dämpar trafikbuller cirka 30 dBA. För att klara riktvärdet för ljudnivåer inomhus för arbetslokaler 
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med normala treglasfönster krävs att ekvivalenta respektive maximala ljudnivån utomhus är lägre än 65 

respektive 80 dBA vid fasad.  

 Industribuller 

År 2020 utfördes en externbullerutredning (Sweco, 2020a) av buller från reningsverket i nuläget. I den 

rapporten redovisades även kumulativa ljudnivån från reningsverket och värmeverket (baserad på Swecos 

ljuddatabas). Den högsta ljudnivån totalt från reningsverket och värmeverket vid fasad beräknas till 45 dBA 

dagtid, dvs. Naturvårdsverkets riktvärden innehålls i nuläget. Inga klagomål på bullerstörningar har framförts 

med de rutiner för slamhanteringen på slamplatta och slamlager som används av reningsverket nuläget.  

Vid framtida utveckling av reningsverket kommer låg bullernivå att vara prioriterat vid val av utrustning. Även 

med den ansökta förändringen av verksamheten förväntas Naturvårdsverkets riktlinjer avseende bullernivåer 

innehålls för samtliga bostäder. 

Från värmeverket är det främst buller från transporterna till anläggningen samt fläktljud från skorstenar som är 

dominerande. För dessa bullerkällor uppgick ekvivalenta ljudnivån till 24 dBA enligt bullerkartering utförd 2004. 

År 2021 utfördes en externbullerutredning av buller från värmeverket (Sound view, 2021) baserat på 

närfältsmätningar för träflisen. Utredningen visade att Naturvårdsverkets riktlinjer avseende bullernivåer 

innehålls för samtliga bostäder.  

Även med genomförd utbyggnad av en ytterligare biobränslepanna enligt tillståndsgiven verksamhet inom 

värmeverket innehålls Naturvårdsverkets riktlinjer avseende bullernivåer. 

 Samlad bedömning 

Vid utveckling av reningsverket kommer låg bullernivå att vara prioriterat vid val av utrustning och antalet 

transporter förväntas minska. Utveckling av värmeverket innebär eventuellt ökade transporter men inga andra 

utbyggnader som kan ge ökade ljudnivåer planeras.  

Jämfört med nollalternativet kommer utveckling av reningsverket och värmeverket ge en i stort sett oförändrad 

situation ur bullersynpunkt. Planförslaget förväntas därför innebära små negativa till obetydliga konsekvenser 

på buller från trafik och verksamheter.  

8.4 Förslag till åtgärder 

Inga åtgärder föreslås då Naturvårdsverkets riktlinjer avseende buller bedöms komma att innehållas vid ett 

genomförande av planen. 
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9 Luftmiljö 

9.1 Allmänt och gränsvärden 

Trafiken och andra utsläppskällor ger upphov till luftföroreningar som vid höga halter är skadliga för 

människors hälsa. Luftföroreningar kan innefatta många olika ämnen, men vad avser trafikens utsläpp har 

följande ämnen störst betydelse: kvävedioxid (NO2), kolväten, inandningsbara partiklar (PM10 och PM2,5) 

samt bensen. Utsläppen av växthusgasen koldioxid (CO2) ger upphov till globala miljöproblem i form av 

växthuseffekt, och vägtrafiken står för ett betydande bidrag. Utsläpp sker även av svaveldioxid, kolmonoxid 

m.m.  

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning för miljökvalitetsnormer (Naturvårdsverket, 2019) för 

utomhusluft. Miljökvalitetsnormer (MKN) är framtagna för utomhusluft och är reglerade i Luftkvalitets-

förordningen. Dessa omfattar kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar, kolmonoxid, bensen 

och ozon. Miljökvalitetsnormerna överskrids generellt i vissa områden för kvävedioxid och partiklar men sällan 

eller aldrig för övriga ämnen. En sammanställning av gränsvärdena för de kritiska luftföroreningarna visas i 

Tabell 9.1. 

Tabell 9.1. Miljökvalitetsnormer för utomhusluft (Naturvårdsverket 2019). 

 Årsmedelvärde 

(µg/m3) 

Dygnsmedelvärde 

(µg/m3) 

Timmedelvärde 

(µg/m3) 

MKN Kvävedioxid 40 60* 90* 

MKN Partiklar (PM10) 40 50** - 

* 98-percentilvärde             ** 90-percentilvärde 

9.2 Nuvarande förhållanden 

 Luftföroreningar 

Enligt den miljökonsekvensbeskrivning som har tagits fram för Hammargårds reningsverk (Embreco och 

NyEra, 2021), utgörs utsläppen till luft från reningsverk i huvudsak av lukt från processerna, men även 

transporterna till och från reningsverket ger vissa utsläpp till luft. Under senare år har utsläpp av 

växthusgaserna metan och lustgas från avloppsreningsverk diskuterats allt mer. Metan produceras och kan 

släppas ut från såväl ledningsnät (inkommande vatten) som från slamhanteringen, även vid 

avloppsreningsverk som inte har en rötningsprocess. Lustgas bildas i de biologiska processerna, framförallt i 

samband med kväverening. Inga mätningar av utsläppen av metan och lustgas har utförts vid Hammargårds 

reningsverk och det är därför svårt att uppskatta utsläppen i nuläget. I nuläget används el och fjärrvärme vid 

reningsverket och det uppstår därför inga utsläpp till luft från uppvärmnings- eller förbränningsprocesser. 

Vägtrafiken står generellt för stora utsläpp av framförallt koldioxid och kväveoxider men antalet 

transportrörelser kopplade till verksamheten vid reningsverket är relativt litet och utsläppen från trafik bedöms 

därmed vara begränsade.  

Värmeverkets påverkan på luftmiljön hanteras i framtagen MKB till tillståndsansökan (Finn Miljöteknik AB, 

2011). Senaste tillståndet för värmeverket togs i anspråk i början av december 2013. Tillståndsansökan 

avsåg, förutom tillstånd till fortsatt drift av befintliga biobränsle- och oljepannor, värmepumpar och 

kylmaskiner, även tillstånd till installation av ytterligare en biobränslepanna dimensionerad för en tillförd effekt 

av ca 16 MW. År 2020 togs en Miljörapport inklusive en emissionsdeklaration (Statkraft, 2020) fram där bl.a. 

uppfyllande av villkor enligt tillståndet beskrivs.  
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Den primära miljöpåverkan från värmeverket utgörs huvudsakligen av utsläpp till luft. Dessa utgörs främst av 

kväveoxider NOx vilket är det gemensamma samlingsnamnet för kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2), 

kolmonoxid (CO) samt stoft. Från anläggningen kommer även vatten i form av kondensat och avrinningsvatten 

från bränsleplan. Utsläppsmängden är direkt beroende av bränsletyp, mängden producerad energi men även 

till hur den fortlöpande egenkontrollen och skötseln av anläggningen sker.  

I MKB:n till tillståndsansökan (Finn Miljöteknik 2011) beräknades utsläpp till luft ut för nollalternativet (dvs. 

innan en ny biobränslepanna installerades) och utbyggnadsalternativet (dvs. förhållandena sedan år 2013 

med två biobränslepannor). Med nuvarande förhållanden (benämnt ”utbyggnadsalternativet” i MKB:n till 

tillståndsansökan) redovisas utsläpp till luft i nuläget enligt Tabell 9.2. 

Tabell 9.2. Utsläpp till luft i nuläget enligt MKB:n som togs fram till nuvarande tillståndsgiven verksamhet (Finn Miljöteknik 
2011). 

 Stoft  

(ton/år) 

CO2 

(ton/år) 

CO 

(ton/år) 

NOx 

(ton/år) 

Svavel 

(ton/år) 

Nuvarande förhållanden (benämnt 

”utbyggnadsalternativet” i MKB:n till 

tillståndsansökan) 

7,0 912 68 36 0,1 

 

MKB:n redovisar även att spridningsberäkningar visar att det inte föreligger någon risk att 

miljökvalitetsnormerna för partiklar, kväveoxider och kolmonoxid riskeras att överskridas med två 

biobränslepannor (Finn Miljöteknik AB, 2011). 

ILEMA Miljöanalys AB genomförde år 2017 mätningar av utsläpp av NOx från biopannorna (med 2 

biobränslepannor som i nuläget). Villkoren enligt tillståndet var uppfyllt med kommentar vad gäller NOx. År 

2020 genomförde ILEMA Miljöanalys AB en mätning av utsläpp av stoft från den befintliga fastbränslepannan 

och från eldning med bioolja. Statkraft mäter kontinuerligt utsläpp av CO och NO2 i utgående rökgaser från 

fastbränslepannan. Villkoren vad gäller utsläpp enligt tillståndet var uppfyllt vad gäller stoft, CO och NO2 

(Statkraft, 2020).   

Den senaste kartläggningen av den totala luftföroreningssituationen i Kungsbacka tätort gjordes år 2015, som 

en del i regionens luftvårdsprogram (Miljöförvaltningen, 2017). Kartläggningen omfattade Kungsbacka tätort 

och utfördes genom beräkningar (delvis baserade på mätningar) av kvävedioxidhalterna år 2015. 

Beräkningarna visade att alla tre miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid underskreds inom hela tätorten med 

undantag för området allra närmast väg E6.  

 Lukt 

Luktande föroreningar är ett samlingsbegrepp för en mängd kemiska föreningar. En lukts förnimbarhet uttrycks 

vanligen som ett tröskelvärde (mg/m³) som motsvarar en luktenhet per kubikmeter (1 l.e/m³). I Sverige finns 

inga generella regler för lukt från olika verksamheter. 

I dagsläget ger avloppsreningsverket upphov till luftutsläpp i form av lukt i anslutning till inloppsdelen (galler- 

och renshantering) samt från slamhanteringen (externslammottagning, förtjockning, avvattning, 

kalkinblandning med värmeutveckling, slamlagring och slamuttransport). Övriga reningsprocesser såsom 

pumpning, luftning och sedimentering, ger mycket begränsade eller inga luktutsläpp. Luktproblemen vid 

externslammottagningen har minimerats genom att denna anslutits till ett kompostfilter. Vidare kan 

svavelvätebildning i anslutning till ledningsnätet i olyckliga fall ge upphov till luktolägenheter t.ex. vid 

pumpstationer och/eller i ”släppunkter” efter tryckledningar utanför planområdet. Åtgärder för att motverka 

detta med hjälp av kalciumnitrat (Nutriox) har dock genomförts, vilket minskat detta problem. Den nuvarande 
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verksamheten inom planområdet har dock inte gett upphov till några klagomål från närboende även om det 

förekommit ett fåtal klagomål beträffande lukt vid ett par pumpstationer utanför planområdet. (Embreco och 

NyEra, 2021).  

I dagsläget finns inga uppgifter om några problem med lukt från värmeverket och luktstörning omnämns inte i 

framtagen miljökonsekvensbeskrivning för verksamheten (Finn Miljöteknik AB, 2011). 

9.3 Konsekvenser 

 Luftföroreningar 

Enligt den miljökonsekvensbeskrivning som har tagits fram för Hammargårds reningsverk (Embreco och 

NyEra, 2021). I nuläget finns inga utsläpp av rökgaser vid reningsverket men vid framtida förändrad 

slamhantering kan ett visst utsläpp via rökgaser komma att ske, oavsett om rötning eller slamtorkning/pyrolys 

väljs. Då anläggningen kommer att vara helt modern och bygga på bästa tillgängliga teknik förutsätts att 

utsläppen till luft fortsatt hålls på minimal nivå. Förändringarna i transportarbetet medför ett något minskat 

utsläpp till luft vad avser t.ex. koldioxid och kväveoxid. Kungsbacka kommuns fordonspolicy innehåller tydliga 

och höga miljökrav på de fordon som används, såväl för personbilar som för lätta lastbilar. 

Från värmeverket utgörs den primära miljöpåverkan huvudsakligen av utsläpp till luft i form av stoft, NOx, CO, 

CO2 och svavel. Vid genomförande av detaljplanen planeras ingen utbyggnad av fler biobränslepannor och 

därmed bedöms utsläppsmängderna från värmeverket bli oförändrade jämfört med nuläget. 

Kartläggningen av luftföroreningssituationen i Kungsbacka 2015 (Miljöförvaltningen, 2017) visade att alla tre 

miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid underskreds inom hela tätorten med undantag för området allra 

närmast väg E6 i nuläget. Även i framtiden kommer miljökvalitetsnormerna klaras med stor marginal för 

befintlig bostadsbebyggelse. 

Sammantaget bedöms det inte föreligga någon risk att miljökvalitetsnormerna för de aktuella parametrarna 

överskrids för befintlig verksamhet med två biobränslepannor vid Hammargårds värmeverk.  

 Lukt 

Den successivt ökande belastningsökningen vid avloppsreningsverket förväntas inte medföra tillkommande 

luktkällor eller karaktärsförändringar när det gäller utsläpp av eventuellt luktande ämnen. Vid behov kommer 

dock luktreduceringsteknik att användas. Nya överföringsledningar kan föra med sig att det tillkommer ett antal 

potentiella luktkällor i anslutning till pumpstationer och släppunkter (brunnar) efter tryckledningar. Dessa 

luktstörningar kan dock motverkas med hjälp av kalciumnitrat (Nutriox) på samma sätt som idag. I dagsläget 

sker inga utsläpp av rökgaser från reningsverket, men vid en framtida förändrad slamhantering kan ett visst 

utsläpp via rökgaser komma att ske, oavsett om hantering via rötning eller slamtorkning/pyrolys väljs. 

Samtidigt kommer reningsverket utgöra en modern anläggning där bästa tillgängliga teknik ska användas 

varför framtida luktutsläpp fortsatt bedöms kunna hållas på minimal nivå. Sammantaget bedöms inte planerad 

kapacitetsökning av reningsverket medföra några ökade luktutsläpp utan dessa kommer fortsatt endast ge 

upphov till små eller obetydliga konsekvenser för luftmiljön. Det innebär även att luktutsläppen till följd av 

kapacitetsökningen är i stort sett oförändrade jämfört med nollalternativet (Embreco och NyEra, 2021; 

Stangdell och Wennerqvist, 2021). Då värmeverket inte anses medföra luktutsläpp bör denna bedömning gälla 

hela planområdet. 

9.4 Förslag till åtgärder 

Inga åtgärder föreslås då miljökvalitetsnormerna bedöms klaras vid ett genomförande av planen. 
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10 Risk och sårbarhet 

10.1 Allmänt 

Inom aktuellt planområde ligger Hammargårds avloppsreningsverk och fjärrvärmeverk. Dessa utgör 

samhällsviktiga verksamheter och inre och yttre påverkan kan skapa risker för verksamheten som i största 

rimliga mån bör motverkas. Inom ramen för denna MKB har en översiktlig riskutredning genomförts vilken har 

avgränsats till att hantera följande risker:   

• Risk för olycka med farligt gods på Västkustbanan 

• Geografiska risker med att samhällsviktiga verksamheter ligger i närheten till Västkustbanan 

• Olyckshändelser 

• Antagonism 

• Kumulativa effekter vid olyckor 

• Risker för samhället om verksamheterna inte fungerar 

• Påverkan på riskbilden för alternativ lokalisering i stället för utbyggnad 

I riskutredningen hanteras riskbilden för fastigheterna Kungsbacka 6:27 och Hammargården 1:7 övergripande 

kvalitativt frånsett risker kopplat till transporter av farligt gods som hanteras utefter gällande riktlinjer och delvis 

kvantitativt. Arbetet är genomfört genom kommunikation med säkerhetssamordnare inom kommunen, 

ansvariga inom verksamheterna samt räddningstjänst. 

Risker kopplade till de befintliga verksamheterna och deras lagkrav på säkerhet ska hanteras i deras dagliga 

arbete och kvarstår vid utveckling i området och faller utanför ramen för denna miljökonsekvensbeskrivning. 

Under avsnitt 4410.3.1 beskrivs hur riskbilden för verksamheterna förändras i och med ny etablering.   

Då både värmeverket och reningsverket är samhällsviktiga verksamheter medför att risker som påverkar 

dessa kan ge en direkt effekt på samhället. De risker som identifierats i den översiktliga riskutredningen, som 

inte är kopplat till transporter på järnvägen är; 

• Risk om verksamheterna slutar att fungera 

• Risk för olycka  

• Risk för antagonistisk påverkan  

• Risk om verksamheterna påverkar varandra (samt järnvägen) både geografiskt och kumulativt.  

I riskutredningen behandlas även risken för minskad redundans om verksamheterna byggs ut på befintlig plats 

istället för att bygga ut verksamheterna på ny plats. Ovan nämnda risker utreds övergripande, detta då flera 

risker och dess åtgärder kopplat till samhällsviktiga verksamheter inte bör publiceras i offentliga handlingar av 

säkerhetsskäl och sekretess. 

Under kapitel 9.2 beskrivs de risker som finns för nuvarande förhållanden uppdelat i ett avsnitt för befintliga 

verksamheter (9.2.1) och ett avsnitt för farligt gods (9.2.2). Under kapitel 9.3 beskrivs hur riskbilden gällande 

verksamheterna (9.3.1) och transporter av farligt gods (9.3.2) förändras i och med ny etablering.   

10.2 Nuvarande förhållanden 

Aktuellt planområde med befintligt avloppsreningsverk och fjärrvärmeverk ligger längs med Västkustbanan, 

direkt öster en mindre kurva, se Figur 10.1. Avståndet till järnvägen varierar med närmsta bebyggelse inom 

verksamheten på ett avstånd på cirka 30 meter. Runt verksamheterna finns främst skogbevuxna höjdområden 

och längs delar av områdets norra och östra sida finns branta bergsskärningar vilket skapar ett visst skydd 

runt verksamheterna, se Figur 10.2, Figur 10.3 och Figur 10.4.  
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Figur 10.1. Karta över studerat område med orange markering för Västkustbanan. (Källa: Hitta.se). 

 

Figur 10.2. Bild över området ifrån andra sidan järnvägen. (Källa: Google maps (streetview)). 
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Figur 10.3. Bild över området från Smörhålevägen, blick mot sydväst. (Källa: Google maps (streetview)). 

 

Figur 10.4. Bild över området från Smörhålevägen, blick mot väst. (Källa: Google maps (streetview)). 

 Befintliga verksamheter  

Nedan sammanfattas resultaten från den översiktliga riskutredning som tagits fram inom ramen för aktuell 

MKB. Resultaten har delats upp i två avsnitt: Befintliga verksamheter och Transporter av farligt gods.  

Kungsbacka kommun 

Att vara en samhällsviktig verksamhet definierar Kungsbacka kommun, via MSB, som verksamheter, 

infrastrukturer, anläggningar, noder och tjänster som upprätthåller den samhällsfunktion som de ingår i 

(Noreen, Risk- och sårbarhetsanalys 2019 Kungsbacka kommun, 2019). I kommuner arbetar man 

kontinuerligt med säkerhetsfrågor för samhällsviktiga funktioner genom risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) 
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som ska genomföras första året varje mandatperiod. I Kungsbackas risk- och sårbarhetsanalys (RSA) från 

2019 identifieras både Hammargårds avloppsreningsverk och Statkrafts värmeverk som samhällsviktiga 

verksamheter. Enligt RSA:n ska kommunen inom deras geografiska områdesansvar verka för att aktörer som 

bedriver samhällsviktig verksamhet samverkar. Kommunen ska även verka för att aktörer uppnår samordning i 

planerings- och förberedelsearbetet inför en extraordinär händelse samt att de samordnar krishanterings-

åtgärder och information till allmänheten under en extraordinär händelse. Genom arbetet med underlaget till 

risk- och sårbarhetsanalysen beskriver kommunen att de har fått en god bild över vilka av de kommunala 

verksamheterna som är beroende av vilken teknisk infrastruktur och försörjningssystem. Detta ligger sedan till 

grund till planer inom till exempel styrel- och nödvattenplanering för att aktivt arbeta med säkerhetsarbete i 

kommunen.  

I analysen ifrån år 2015 bedömdes scenariot för ”omfattande elbortfall” som det scenario med störst 

konsekvens och att denna risk kvarstår även år 2019. Åtgärder som finns för att hantera detta är bland annat 

reservkraft för vissa samhällsviktiga verksamheter men inte för alla, vilket medför att elberoende är en 

sårbarhet som kommunen arbetar vidare med.  

Avbrott i eller bortfall av ett avloppsreningsverk identifieras också som en sårbarhet i kommunen där andra 

samhällsviktiga verksamheter kan påverkas. Befintliga åtgärder innefattar bland annat nödvattenplaner och 

kravställning på fungerande rutiner hos verksamheterna.  

Hammargårds fjärrvärmeverk 

Fjärrvärmeverket har redogjort övergripande för de dokument och arbetssätt de arbetar utifrån gällande 

säkerhetsfrågor men poängterar att dokumenten till stor del skyddas av sekretess och bör därför inte 

publiceras i offentliga handlingar (Niklasson, 2022). Sekretessen är främst kopplad till vilka åtgärder som 

verksamheten har för att minska de risker som identifierats.  

Statkraft Värme (Hammargårds fjärrvärmeverk) tillhör Statkraft AS som är en norsk koncern ägd av norska 

staten. Värmeverket är en del av District heating som består av fjärrvärmeverk lokaliserade till 13 orter i Norge 

och Sverige. I Trondheim finns det största fjärrvärmenätet följt av Kungsbackas fjärrvärmenät. Inom District 

Heating arbetar de med Risk- och sårbarhetsanalyser (förkortat ROS-analyser). Inom dessa klassas alla 

anläggningarna efter betydelse avseende en rad olika faktorer. Hammargården ingår i kategori 1 vilket medför 

en årlig uppdatering av ROS-analyser med platsbesök. Totalt genomförs tre ROS-analyser per år med olika 

teman; arbetsmiljö, yttre miljö och leveranssäkerhet. Den sistnämnda kategorin är den som innefattar de flesta 

av de faktorer som Länsstyrelsen efterfrågar i sitt yttrande i avgränsningssamrådet för aktuell detaljplan.  

Inom ROS-analyser avseende leveranssäkerhet bedöms alla de risker som Länsstyrelsen tar upp. Det handlar 

om godstrafik på Västkustbanan, oavsiktliga olyckshändelser (tiotal scenarier) samt antagonistiska hot mot 

både nät och anläggning. Samtliga områden har värderats av en grupp bestående av driftschef, 

distributionsansvarig och HSSE-ansvarig, vilket står för health, safety, security and environment. Deras 

bedömning är att, efter vidtagna åtgärder som ej kan redogöras i detta dokument, alla risker är att betrakta 

som acceptabla.  

Avseende kumulativa effekter mellan värmeverk och avloppsreningsverk bedömer värmeverket att det inte ska 

finnas några betydande sådana. De är relativt oberoende av avloppsreningsverkets funktion på Hammargård.  

Hammargårds avloppsreningsverk 

Reningsverket innefattas i kommunens generella krisberedskapsplaner (Noreen, Mailkontakt om 

säkerhetsarbete, 2022). För säkerhet kopplat till VA i kommunen har mycket fokus legat på att ta fram 

specifika planer på dricksvattensidan och inte så mycket som berör just hanteringen av avloppsvatten på 
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Hammargård. Representanter ifrån reningsverket har varit med i kommunens beredskapsplanering när det 

gäller kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys och kontinuitetsplaner kopplat till detta.   

Vid en kris är inte risken för att avloppsreningsverket faller bort den primära konsekvensen. Risker för 

samhället blir främst om verket inte kan tas i bruk över längre tid. Exempelvis vid elbortfall kan inte vatten ta 

sig till reningsverket genom ledningssystemet i större mängder och bör inte skapa stora konsekvenser på kort 

sikt. Däremot om en händelse medför att det blir en överbelastning i systemet, t.ex. vid brand eller 

antagonistiskt hot, kan breddning av orenat eller delvis orenat avloppsvatten behöva ske från 

avloppsreningsverket eller ledningsnätet till recipienter som Kungsbackaån, Rolfsån och andra mindre 

vattendrag. Detta kan medföra framförallt en tillfällig negativ påverkan på de akvatiska systemen ur 

miljösynpunkt (Ekberg, 2022).  

 Transporter av farligt gods 

Länsstyrelsen i Halland har tagit fram riktlinjer för samhällsplanering utmed väg- och järnvägstransportleder för 

farligt gods i sin rapport ”Riskanalys av farligt gods i Hallands län” (Länsstyrelsen Hallands län, 2011). Dessa 

riktlinjer anger lämpliga avstånd för byggnation utmed väg E6, Västkustbanan och lokalt utpekade farligt 

godsleder. Syftet med denna utformning är inte enbart att se till att dagens risker är acceptabla, utan även att 

garantera att området kring transportleder för farligt gods är utformat så att framtida ökningar av 

transporterade mängder inte omedelbart leder till oacceptabla risker.  

I denna rapport anges rekommenderade avstånd för utformning av området kring Västkustbanan, se Figur 10.5 

och Tabell 10.1. Tekniska anläggningar såsom befintligt reningsverk och värmeverk sorteras in under kategorin 

industri i riktlinjerna. 

 

Figur 10.5 Rekommenderade avstånd för utformning av området kring Västkustbanan. 

Tabell 10.1 Redovisning av basavstånd/reducerat avstånd för respektive typbebyggelse. Avstånd räknas från närmaste 
räls. 

Typ av bebyggelse Basavstånd/reducerat avstånd 

Västkustbanan (m) 

Bebyggelsefritt 30/20 

Industri (teknisk anläggning) 50/20 

Kontor 50/20 

Småhus 80/50 

Tätort 80/30 

Bortre gräns för riskutredning för angivna typområden 150 
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Tillämpas dessa rekommenderade basavstånd erfordras ingen riskanalys om följande baskrav beaktas: 

• Motverka spridning av vätska in mot området 

• Sidoområdet fritt från oeftergivliga och spetsiga föremål 

• Beakta möjligheten att reducera konsekvenser av ett gasutsläpp genom att luftintag placeras högt och 

på motsatta sidan av leden 

Reducerade avstånd kan tillämpas om bebyggelsen skyddas med extra skyddsåtgärder. I Tabell 10.2 

redovisas skyddsåtgärder som ska vidtas vid reducerat avstånd d.v.s. när avståndet mellan transportled och 

nya tekniska anläggningar är mindre än basavstånd. För etablering längs Västkustbanan gäller den högre 

nivån. Bebyggelse inom reducerat avstånd kan tillåtas under speciella omständigheter om en speciell 

riskanalys tas fram. 
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Tabell 10.2 Krav på skyddsåtgärder vid etablering av teknisk anläggning längs Västkustbanan (Länsstyrelsen Hallands län, 
2011). 
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Eftersom planområdet hyser två tekniska anläggningar där persontätheten är låg, är individrisken ett lämpligt 

mått att studera. För att kunna beräkna individrisken görs en uppskattning av antal transporter av farligt gods 

på Västkustbanan förbi planområdet.  

Uppgifter om transporter av farligt gods har samlats in av dåvarande Räddningsverket (numera Myndigheten 

för Samhällsskydd och Beredskap, MSB). Uppgifterna gäller för september månad år 2006 och finns samlade 

i en rapport samt i en GIS-databas (MSB, 2006). 

Rapporten anger transporterade mängderna i fem intervaller medan GIS-databasen innehåller faktiskt 

insamlade uppgifter för olika transportleder för farligt gods. Det totala antalet vagnar med farligt gods på 

Västkustbanan år 2006 har beräknats till cirka 4 500 på årsbasis. Om dessa uppgifter räknas om till år 2040 

med en ökning av godstransporter enligt Trafikverkets trafikuppräkningstal (Trafikverket, 2022) för 

godstransporter på järnväg innebär detta att det förväntas att cirka 9 300 vagnar med farligt gods 

transporteras förbi planområdet år 2040. Materialet är nästan tio år gammalt, omfattar endast en kortare 

period och det förekom ett visst bortfall vid insamlingen vilket gör att det inte bör användas som enda 

informationskälla vid en riskutredning. 

Uppgifter om transport av farligt gods har även samlats in av Trafikverket. Totalt anges det att det per år 

mellan 2013 och 2015 transporterades cirka 7 400 vagnar med farligt gods på Västkustbanan. Omräknat till år 

2040 innebär detta 11 000 transportvagnar med farligt gods årligen. 

Trafikverket har även samlat in uppgifter om fördelningen mellan olika klasser farligt gods men dessa får inte 

publiceras i tabellform av konkurrensskäl. Utredningen utgår därför från ett totalt antal transporter baserat på 

uppgifter från Trafikverket som är de mest aktuella. Fördelningen av transporterna på olika klasser farligt gods 

tas från Räddningsverkets undersökning. 

10.3 Konsekvenser  

Nedan redogörs för de konsekvenser som planförslaget medför för riskbilden för både befintliga verksamheter 

och transporter av farligt gods.  

 Befintliga verksamheter 

De risker som identifierats för verksamheterna kvarstår vid planerad utökning av reningsverkets kapacitet 

utbyggnation, dvs risker mot och med samhällsviktiga verksamheter finns alltid. Dessa risker förebyggs och 

hanteras inom verksamheternas säkerhetsarbete se avsnitt 10.2.1. 

En ökad riskbild kopplat till verksamheternas produktion kan förekomma vid byggnationer då den vanliga 

verksamheten kan störas av moment i byggprocessen. Vidare kan risker kring utformningen av 

verksamheterna finnas men bör undvikas genom aktivt riskhanteringsarbete i planeringsprocesser.  

En utökning av verksamheter bidrar till att konsekvenserna av riskerna blir större då fler personer blir anslutna 

till systemen. Det medför att vid t.ex. en olycka berörs fler personer än tidigare. Vid diskussion om risker 

kopplat till samhällsviktiga verksamheter bör man dock även ha i åtanke att det medför risker om man inte kan 

säkerställa försörjning till invånare. Med andra ord, det finns positiva aspekter med att utveckla 

verksamheterna inom en växande stad som kan behöva vägas mot riskbilden.  

I sitt yttrande i avgränsningssamrådet önskar Länsstyrelsen att beskrivna risker även ska relateras till hur 

riskerna skulle se ut om verksamheterna skulle byggas på en alternativ plats till aktuellt planområde med 

befintliga verk. Om en alternativ plats inte skulle ligga längs järnvägen eller en väg utpekad som transportled 

för farligt gods, skulle riskbilden med avseende på detta inte finnas. Utredningen visar dock på att riskerna 

med avseende på järnvägen inte är så stora i området. Dessutom har aktuellt planområde goda geografiska 
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förutsättningar med hänseende på risk för påverkan på omgivning vid t.ex. olycka genom ett långt avstånd till 

bostäder och bebyggelse samt förekomst av avskärmande bergshöjder längs delar av området.  

Att bygga ut på en alternativ plats skapar även en viss redundans (reservkapacitet) ifall en av verksamheterna 

skulle skadas eller slås ut på kort eller lång sikt. Det finns dock så ifall fortsatt en risk att ett verk inte kan 

försörja hela Kungsbackas kommun med värme- eller reningskapacitet, men mindre reningsverk eller 

värmeanläggningar som försörjer delar av kommunen skulle delvis fungera som stödjande verksamheter.  

Vad det gäller fjärrvärmenätet pågår ett arbete med att öka redundansen i Kungsbacka genom att ta befintlig 

anläggning i Borgås i norra Kungsbacka i bruk. Detta medför att kommunens fjärrvärmeproduktion kan köra 

fjärrvärmenätet från den anläggningen också och Statkraft beräknar att anläggningen tas i bruk kommande 

eldningssäsong (november 2022). Utifrån miljökonsekvensbeskrivningen för Statkrafts värmeverk (Finn 

Miljöteknik AB, 2011) har även den nuvarande placeringen bedömts som lämplig på grund av dess 

geografiska förutsättningar (se avsnitt 4.1) vilket stärker att aktuellt planområde utgör en lämplig plats för ett 

värmeverk.  

För avloppsreningsverket finns idag inga planer för att öka redundansen på liknande sätt idag utan 

Hammargård med tillhörande ledningsnät kommer fortsatt utgöra kommunens huvudsakliga reningsverk. 

Motiveringar till detta och de alternativstudier som genomförts hanteras inom ramen för pågående 

tillståndsprocess. Kortfattat kan sammanfattas att nuvarande placering bedömdes som lämpligast med 

avseende på miljömässiga, tekniska och kostnadsmässiga aspekter. Däremot finns det mindre reningsverk 

som hanterar avloppsvattnet från delar av kommunen vilket bidrar till viss redundans och det pågår 

fortlöpande ett arbete med att minska ledningsnätets läckage av tillskottsvatten och bräddningar av otillräckligt 

behandlat avloppsvatten.  

För att minska riskbilden vid planerad utökning av reningsverket bör både verksamheterna inom planområdet 

fortsätta att arbeta aktivt med säkerhetsfrågor inom bland annat risk- och sårbarhetsanalyser och 

kontinuitetshantering. Med kontinuitetshantering innebär att verksamheter planerar för att upprätthålla sin 

verksamhet på en tolerabel nivå, oavsett störning. Arbetet inom verksamheterna bör utvecklas inom de 

arbeten och krav som redan finns och genomförs inom kommunen samt inom arbetet med den planerade 

utbyggnaden, dvs. att riskaspekter finns närvarande i planering och genomförande skeden. Inom kommunens 

risk- och sårbarhetsanalys ifrån 2019 identifierades behovet av att samtliga verksamheter som på något sätt 

är samhällsviktiga behöver arbeta med kontinuitetshantering. Orsaken till påverkan på verksamheterna kan 

orsakas av flera olika faktorer såsom klimatförändringar, pandemi etcetera, och det är därför viktigt att alla 

samhällsviktiga verksamheter arbetar med krisberedskap och kontinuitetshantering. Detta stärker kommunen 

och verksamheternas motståndskraft mot kriser och deras konsekvenser i stort. Vid nästa risk- och 

sårbarhetsanalys inom kommunen (genomförs under år 2023) föreslås att risker kopplat till verksamheterna 

och dess etablering lyfts och vid behov hanteras exempelvis inom arbetet med kontinuitetshantering.   

För att motverka risker vid planerad utbyggnad bör säkerheten säkerställas under projektets utveckling och 

genomförande. Detta genom att förslagsvis ha en aktiv projektriskhantering under arbetet.  

 Transporter av farligt gods  

Individrisken i till följd av transporter av farligt gods har beräknats enligt förutsättningar beskrivna i avsnitt 

9.2.2. Individrisken presenteras i Figur 10.6. 
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Figur 10.6 Beräknad individrisk på Västkustbanan förbi planområdet med avstånd till närmaste bebyggelse. 

Beräkningar av risknivån till följd av transporter av farligt gods visar på att individrisken är acceptabel på ett 

avstånd av cirka 5 meter från Västkustbanan. Eftersom det finns osäkerheter kring en framtida situation så har 

en osäkerhetsanalys tagits fram där det studeras vad en ökning av antalet transporter av farligt gods med 25 

% innebär för individrisken. Beräkningarna med ett ökat antal transporter med farligt gods på 25 % redovisas i 

Figur 10.7. 

 

Figur 10.7 Beräkningar av individrisken där antalet transporter har ökats med 25 % visas med lila linje. 
Ursprungsberäkning redovisas med blå linje. 
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Beräkningarna med ökat antal transporter av farligt gods med 25 % visar att avståndet för acceptabla risker 

ökar till cirka 10 meter från närmaste räls. Utifrån beräknad individrisk bedöms inga skyddsåtgärder vara 

motiverade.  

Samtidigt föreslås ett flertal generella skyddsåtgärder i Hallands läns riktlinjer för transportleder för farligt gods 

gällande bl.a. motverkande av spridning av vätska, att fasader som vetter mot järnvägen ska utföras i 

obrännbart material med lägst brandklass EI 30, luftintag, entréer, lastintag och utrymningsvägar ska inte vetta 

mot järnvägen och att området närmast järnvägen ska inte uppmuntra till att människor vistas där 

stadigvarande, se vidare under förslag till åtgärder  Efterlevs dessa skyddsåtgärder bedöms riskerna med 

transporter av farligt gods vara tolerabla enligt använda riktlinjer och kriterier. 

10.4 Förslag till åtgärder  

I följande avsnitt sammanställs de förslag på åtgärder som anses vara berättigade.  

 Befintliga verksamheter  

• För att minska riskbilden bör verksamheterna fortsätta att arbeta aktivt med säkerhetsfrågor inom 

bland annat risk- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetshantering. Sammanfattningsvis föreslås 

följande åtgärder: 

o Hantera den ökande riskbilden inom befintligt säkerhetsarbete inom verksamheterna 

o Belys och eventuellt hantera den ökande riskbilden inom kommunens risk- och 

sårbarhetsanalysarbete 

• I samband med planerade utbyggnader bör man arbeta med projektriskhantering under planering- och 

etableringsfaser 

 Transporter av farligt gods  

Utifrån Hallands läns riktlinjer för transportleder för farligt gods och beräknad individrisk föreslås följande 

skyddsåtgärder för att riskerna ska anses vara tolerabla. Åtgärderna delas upp i tre kategorier. Åtgärder som 

gäller i Västkustbanans närområde: 

• Spridning av vätska in mot planområdet ska motverkas. 

• Sidoområdet ska vara fritt från oeftergivliga och spetsiga föremål. 

• Området nära Västkustbanan ska utformas så att den inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse 

utomhus. Baserat på individriskberäkningen uppgår detta avstånd till cirka 5 meter från 

Västkustbanan. 

 

Bebyggelse inom angivna avstånd från närmaste räls på Västkustbanan: 

• 0-20 meter. Om bebyggelse inom 20 meter ska genomföras under särskilda omständigheter måste en 

särskild riskanalys tas fram. 

• 20-30 meter. Åtgärder för att förhindra mekanisk konflikt. Aktuella åtgärder kan vara betongmur eller 

naturlig höjdskillnad där riskkällan är på en lägre nivå än bebyggelsen. Fasader inklusive dörrar och 

fönster som vetter mot Västkustbanan ska utföras i lägst brandklass EI 30. Minst en utrymningsväg 

som inte vetter mot Västkustbanan ska finnas. 

• 30-50 meter. Fasader som vetter mot Västkustbanan ska utföras i obrännbart material. Minst en 

utrymningsväg som inte vetter mot Västkustbanan ska finnas. 
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Generella åtgärder på bebyggelse som gäller hela området inom 150 meter från närmaste räl på 

Västkustbanan: 

• Luftintag ska placeras så långt från Västkustbanan som möjligt. 

• Entréer/lastintag etc. placeras så att de inte vetter mot Västkustbanan. 
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11 Vattenförhållanden  

11.1 Nuvarande förhållanden 

 Befintliga ytvatten-, dagvatten- och spillvattenförhållanden 

Aktuellt planområde utgörs i huvudsak av byggnader och bassänger som omges av plana hårdgjorda ytor 

(asfalt och grus) samt mindre klippta gräsytor som sluttar svagt västerut. 

Enligt framtagen dagvatten- och skyfallsutredning (Sweco, 2022) avvattnas området via ytlig avrinning från 

gräsytor och vissa upplagsytor till ett antal omgivande diken samt via befintliga dagvatten- och 

spillvattenledningar, se Figur 10.1. Dagvattnet från planområdets nordvästra del avleds via rännstensbrunnar 

och stuprör till dagvattenledningar som leds vidare mot Kungsbackaån med självfall via reningsverkets 

utloppsledning för spillvatten. Utloppsledningen bedöms tillräcklig för att hantera även framtida utökade 

utsläpp från reningsverket. Dagvattenflödena är mycket små jämfört volymen renat avloppsvatten som leds ut 

från reningsverket. Dagvattnet från de två slamupplagen och vägen däremellan i planområdets västra del 

avleds via ett dike och en kupolbrunn till reningsverket för rening. Från områdets södra och nordöstra del leds 

dagvattnet istället till ett dagvattennät som mynnar ut i ett öppet dike som är kulverterat under järnvägen och 

därefter troligen via ett öppet dike till Kungsbackaån. Vare sig placeringen av kulverten eller avledningen till 

diket har kunnat verifieras.  

Dagvattnet från planområdet är delvis förorenat av de verksamheter som bedrivs inom området, bl.a genom 

upplag av slam, flis och annat avfall. Genom områdets hårdgöringsgrad och lutning spolas partiklar och lösta 

föroreningar med dagvattnet via ytavrinning till både ledningar och diken. Dagvattnet från slamupplag och 

transportväg pumpas till reningsverket för rening medan övriga delar antingen leds orenat till reningsverkets 

utloppsledning eller avleds via öppet dike där viss rening uppnås innan det leds vidare till Kungsbackaån. Inga 

beräkningar av dagvattnets föroreningshalter och -mängder har gjorts då det inte anses finnas tillräckligt med 

underlagsdata gällande vilka föroreningar som kan finnas i dagvattnet till följd av befintliga verksamheter för 

att få fram trovärdiga resultat.  

Slamupplagen bedöms ge upphov till störst föroreningstransport till dagvattnet. Områdets recipienter är 

dessutom känslig mot ökade kvävehalter, vilket kan urlakas från slammet. Därför renas detta dagvatten i 

reningsverket innan avledning till Kungsbackaån. Reningseffekten av kväve är ca 80% och av fosfor över 90% 

i reningsverket. Genom kontinuerlig städning av partiklar från områdets öppna ytor minskar avledningen av 

partikelburna föroreningar till dagvattnet. Det finns även en oljeavskiljare för att hantera eventuella spill från en 

dieseltank och tankning av driftfordon samt från en spilloljetank (Sweco, 2022).  

Dagvattnet från värmeverket avleds via dagvattenbrunnar till ett dike väster om järnvägen, vilket mynnar ut i 

Kungsbackaån efter ca 450 m. Dagvattnet från områdets upplagsytor för biobränslen leds till en 

sedimentationsbrunn varifrån vattnet sedan bräddar ut i samma dike som för övrigt dagvatten. Dagvattnet från 

upplagsytorna får inte överskrida riktvärdet 10 mg/l suspenderade ämnen. Avrinningsvattnet från dessa ytor 

sker två gånger per år i en provtagningsbrunn och analyseras avseende TOC (totalt organiskt kol) och 

suspenderat material (susp). Vid pannhuset finns en sedimentationsdamm för dagvatten som ska se till att 

dagvattnet inte överskrider riktvärdet 10 mg/l suspenderade ämnen. Biogaspannan är ansluten till en 

rökgaskondensor vilket ger upphov till ett kondensat som i varierande grad är förorenat. Detta renas först via 

ett sedimentationssteg med efterföljande sandfilter, därefter pH-justeras och kyls kondensatet innan det leds 

ut i dagvattnet (Finn miljöteknik AB 2011, Statkraft 2020). Öppna ytor kring värmeverket städas kontinuerligt 

för att minska avledning av partikelburna föroreningar med dagvattnet och sedimentationsbrunnens sandfång 

töms för att minska risken för urspolning av trärester.  
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Ingen avledning av dagvatten sker från värmeverket till reningsverket, men det finns en oljeavskiljare för 

processvatten, vilket sedan avleds till reningsverket via pump.  

 

Figur 10.1 Befintlig dagvattenavledning från planområdet (Sweco, 2022).  
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I dagvattenutredningen redovisas föroreningsgraden utifrån markanvändningen inom olika delar av 

planområdet, där högst föroreningsgrad finns i områden med masshantering där organiskt material och 

partiklar för med sig föroreningar till dagvattnet vid regn (föroreningsgrad 3). Kring verksamhetsbyggnaderna 

är föroreningsgraden lägre (föroreningsgrad 2) medan den är lägst kring reningsverkets kontorsbyggnad och 

reningsbassänger (föroreningsgrad 1). Vidare redovisas även var förutsättningar för ytterligare rening av 

dagvatten finns, se Figur 10.2 och 10.3.  

 

Figur 10.2 Bedömd föroreningsgrad (gradering 1-3) baserat på markanvändning (Sweco, 2022). 

 

Figur 10.3 Ytor med förutsättningar för reningsanläggningar för dagvatten (Sweco, 2022).  



Miljökonsekvensbeskrivning 

 
 till detaljplan för fastigheterna Kungsbacka 6:27 och Hammargård 1:7 
Uppdragsnr.: 108 12 18   Version: 2 

  

  |  Sida 52 av 100 \\norconsultad.com\dfs\swe\göteborg\n-data\108\12\1081218\5 arbetsmaterial\01 dokument\n\mkb hammargård 
220526_plankarta ska uppdateras_clean.docx 

 

Planområdet ligger inom Kungsbackaåns avrinningsområde (ca 303 km2 stort). Ån omges i de övre delarna av 

barrskog och näringsfattiga sjöar (bl.a. kring Västra Ingsjön) och i de nedre delarna främst av odlingsmarker 

och bebyggelse. Kungsbackaån bedöms vara starkt till mycket starkt påverkad av näringsämnen (kväve och 

fosfor). Utsläppen härrör från olika källor såsom jordbruk, enskilda avlopp m.m. För Kungsbackaån finns ett 

kontrollprogram som omfattar kontinuerlig provtagning av vattenkvaliteten samt bottenfaunaundersökningar 

vart tredje år (Kungsbackaåns vattenvårdsförbund 2019). En viss påverkan av dagvatten sker via de tätorter 

ån passerar. Framförallt gäller det för åns passage genom Kungsbacka tätort. Trenden är dock att både 

kväve- och fosforhalterna minskar i ån, men trots detta är halten totalkväve nästan det dubbla och halten 

totalfosfor nästan det fyrdubbla vid åns mynning jämfört med i åsystemets början. Vidare varierar 

närsalthalterna betydligt mer mellan olika år i vattensystemets nedre del än i dess övre delar (VISS, 2022a).  

Kungsbackaån har även höga fiskeribiologiska värden, främst genom förekomsten av lax, öring och 

havsnejonöga. Även den slutliga recipienten, Kungsbackafjorden har mycket höga biologiska värden, se 

kapitel 11 Naturmiljö och friluftsliv). 

Enligt kommunens dagvattenpolicy och anvisningar för dagvatten (Kungsbacka kommun, 2012; 2020) bedöms 

Kungsbackaån vara känslig för den påverkan som nuvarande dagvattentillförsel kan medföra.  

Planområdet är anslutet till det kommunala VA-nätet och värmeverkets golvbrunnar i pannhuset är anslutna till 

spillvattennätet via oljeavskiljare.  

Hammargårds avloppsreningsverk (HARV), som är Kungsbacka kommuns största reningsverk till vilket 

avloppsvatten från huvudorten liksom från ett antal andra orter pumpas. Reningsprocessen på HARV är 

baserat på biologisk fosforrening och utgörs av följande reningssteg: galler, sandfång, biologisk rening (kväve 

och fosfor) och efterpolering i sandfilter. Vid högflöde finns en utjämningsbassäng där kemisk rening sker. 

Slammet avvattnas och stabiliseras med kalk innan det körs ut till jordbruket. Slam från kommunens övriga 

reningsverk (Kullavik, Lerkil och Ölmanäs) körs även till HARV för avvattning och stabilisering. Spillvattnet 

pumpas till HARV via tre huvudpumpstationer. Externslam (slam från enskilda avlopp) tas emot i separat 

anläggningsdel och rejektet tillförs därifrån inkommande flöde till HARV. Utsläppen från reningsverket sker via 

en stor utloppsledning ned till Kungsbackaån, ca 1,5 km uppströms dess mynning i inre Kungsbackafjorden. 

Utsläppen från reningsverket måste enligt gällande tillstånd underskrida gränsvärden för totalfosfor (P), 

totalkväve (N), syreförbrukande ämnen BOD7 och ammonium (NH4-N). Under perioden 2015–2019 var 

utsläppsmängderna i medeltal 1,4 ton P/år, 38 ton N/år, 27 ton BOD7/år samt 7,2 ton NH4-N/år. I dagsläget har 

verket en hydraulisk kapacitet som redan är tangerad och ett miljötillstånd avseende utsläppsvärden som 

snart innebär att gränsen för ytterligare anslutning med nuvarande drift och utsläppskrav nås. Baserat på 

prognoser förväntas kommunens befolkning ansluten till HARV öka till 78 000 personer år 2050, jämfört med 

dagens anslutning om ca 42 000 personer. Med Kungsbackas nuvarande expansion och befolkningsökning 

når verket sin maximala tillståndspliktiga anslutning (52 000 personekvivalenter) ca år 2023. 

 Miljökvalitetsnormer för ytvatten 

Enligt 5 kap 1 § miljöbalken får regeringen för vissa geografiska områden eller för hela landet meddela 

föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det behövs för att varaktigt skydda 

människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på, eller olägenheter för, människors hälsa eller 

miljön (miljökvalitetsnormer). Miljökvalitetsnormer (MKN) för ytvatten fastställs i enlighet med EU:s 

ramvattendirektiv för vatten genom vattenförvaltningsförordningen (2004:660) samt med stöd av Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2019:25. Miljökvalitetsnormerna uttrycker den kvalitet en 

vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå god 

ekologisk status eller potential respektive god kemisk status till ett visst år (dvs innan aktuell förvaltningscykel 

är slut (i detta fall år 2021). Vattenmyndigheten kan fastställa lägre kvalitetskrav än god status alternativt 
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skjuta upp tiden för när god status ska uppnås i en vattenförekomst, om det bedöms som tekniskt omöjligt, 

orimligt dyrt eller om vattenförekomsten inte kan anses ha en högre status naturligt.  

Enligt 4 kap. 2 och 5 §§ vattenförvaltningsförordningen ska kvalitetskraven för yt- och grundvatten fastställas 

så att tillståndet inte försämras, det s.k. ”icke-försämringskravet”. Begreppet försämring av ekologisk eller 

kemisk status, ska enligt den vägledande Weserdomen, även kallad Bremerdomen (mål C-461/13), tolkas 

som att en försämring till en sämre klass för en enskild kvalitetsfaktor räcker för att försämring ska uppstå, 

även om inte den sammanvägda statusen försämras. MKN för ytvattenkvalitet gäller för vattenförekomsten 

som helhet, dvs. i omblandat vatten.  

Kungsbackaån (Mynningen-Lillån) utgör en avgränsad vattenförekomst (id SE638097-127640), som är 

statusklassad av Vattenmyndigheten och omfattas av miljökvalitetsnormer, se Figur 10.4. Enligt 

Vattenmyndighetens bedömning av vattenkvaliteten (VISS, 2022a) har Kungsbackaån måttlig ekologisk 

status, med målet att god ekologisk status ska uppnås till 2033, se Tabell 11.1. Det har bedömts som omöjligt 

att uppnå en god ekologisk status till 2021 på grund av administrativa begränsningar. Åtgärder behöver dock 

genomföras i så stor omfattning som möjligt till 2021 för att god ekologisk status ska kunna nås till 2027. I 

nyligen beslutad bedömning (förvaltningscykel 3 beslutat 2021-12-20) har detta ändrats till 2033. Denna 

sammanvägda bedömning baseras på kvalitetsfaktorerna kiselalger och näringsämnen som har måttlig status 

kopplat till övergödning. Vattenförekomsten har även problem med morfologiska förändringar och kontinuitet 

samt försurning.   

Tabell 11.1. Ytvattenförekomster som berörs av planförslaget (VISS, 2022a; 2022b) 

Vattenförekomst Ekologisk status Kemisk status  

 Nuvarande status Kvalitetskrav och tidpunkt Nuvarande status  Kvalitetskrav och tidpunkt 

Kungsbackaån 

(Mynningen-Lillån) 

(SE638097-127640) 

Måttlig God ekologisk status 2033 Uppnår ej god God kemisk ytvattenstatus 

2027 
Undantag för PBDE, kvicksilver 

och tidsfrist för PFOS 

Inre Kungsbackafjorden 

(SE572472-120302) 

Måttlig God ekologisk status 2027 Uppnår ej god God kemisk ytvattenstatus 

2027 
Undantag för PBDE, kvicksilver 

och tidsfrist för TBT 

Klassningen för kvalitetsfaktorn kiselalger baseras på de kiselalgundersökningar som gjorts i ån, där IPS- 

indexet indikerar på måttlig påverkan på kiselalger från näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förening. 

Klassningen för kvalitetsfaktorn näringsämnen är baserad på totalhalten fosfor i ytvatten (2013-2018). 

Medelvärde för totalfosfor under denna period är 42 µg P/l och referensvärdet är beräknat till 15 µg P/l 

(förenklad metod) och den ekologiska kvoten till 0,37. För att uppnå god status behöver halten av totalfosfor 

minska till 31 µg/l. Vidare har kvalitetsfaktorerna ”vattendragets närområde”, ”svämplanets strukturer” och 

”funktion i vattendrag” otillfredsställande status på grund av att närområdet utgörs av en stor andel aktivt 

brukad mark och/eller anlagda ytor. Med närområde menas 30 meter från fårans kant, medan svämplanet är 

den del av vattensystemet som utgörs av den plana ytan invid en vattenförekomst som formas genom 

återkommande översvämningar. Svämplanet är viktigt för vattendragets strukturer och funktioner, genom att 

det bidrar med mycket värdefulla ekosystemtjänster, spelar en viktig roll för näringstransporter och har en 

flödesdämpande funktion. Övriga kvalitetsfaktorer bedöms ha hög till måttlig status. 

Den kemiska statusen för ytvatten bedöms inte uppnå god status för Kungsbackaån. Orsaken är för höga 

halter av de i Sverige överallt överskridande ämnena kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyletrar (PBDE). 

Ett undantag i form av mindre stränga krav har därför satts för dessa ämnen. Skälet för undantag som anges 

av Vattenmyndigheten är att det bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka halterna av PBDE och kvicksilver till 

de nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. Vidare har Kungsbackaån dålig status med avseende på 

PFOS (perfluoroktansulfonat) som uppmätts i halter över gränsvärdet, varför målet att uppnå god status 
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senarelagts till 2027. Därmed har MKN med avseende på kemisk status satts till God kemisk status med 

undantag för PBDE och kvicksilver och tidsfrist för PFOS (VISS, 2022a).  

 
Figur 10.4. Vattenförekomst Kungsbackaån (Mynningen-Lillån), id SE638097-127640 (VISS 2022). 

Slutrecipienten Inre Kungsbackafjorden, ID-SE572472-120302, (ca 1,5 km nedströms) har måttlig ekologisk 

status med målet att god ekologisk status ska uppnås till 2027 (VISS 2022), se Tabell 10.1 och Figur 10.5. 

Denna sammanvägda bedömning baseras på kvalitetsfaktorerna makroalger och näringsämnen som visar på 

betydande påverkan från övergödning. Vattenförekomsten har även problem med hydromorfologiska 

förändringar. Tillförlitligheten i klassningen bedöms låg, och vattenförekomsten har fått en tidsfrist till 2027 

med skälet teknisk omöjligt pga. kunskapsbrist.   

Status gällande de biologiska kvalitetsfaktorerna makroalger och växtplankton i vattenförekomsten visar på 

måttlig respektive hög status medan bottenfauna inte är klassat men undersökningar visar på negativ 

påverkan (enligt preliminär bedömning av PAG 2021 är statusen för bottenfauna dock dålig). För makroalger 

baseras detta på bl.a. på utbredning och artsammansättning av makroalger, ålgräsets djuputbredning och 

status samt på att flytande mattor av alger orsakar syrebrist. Statusen för de fysikalisk kemiska 

kvalitetsfaktorerna är hög till god. Sammanvägd status med avseende på näringsämnen bedöms som hög 

baserad på mätvärden år 2013–2018 för övervakningsstationen N5 i Kungsbackafjorden där den ekologiska 

kvoten beräknats till 0,867. Den ekologiska statusen bedöms således vara måttlig enligt principen "Sämst 

styr", dvs. ”Det är den kvalitetsfaktor som uppvisar störst mänsklig påverkan som är utslagsgivande vid en 

statusklassificering och bestämmer statusklass.  

Den kemiska statusen för ytvatten bedöms inte uppnå god status för Inre Kungsbackafjorden pga. för höga 

halter av kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyletrar (PBDE) varför ett undantag i form av mindre stränga 

krav har satts för dessa ämnen. Vidare finns analyser av tributyltenn (TBT) som visar att halterna är ställvis är 

höga och att gränsvärdet överskrids i vattenförekomsten varför en tidsfrist för att uppnå god status har lagts till 

2027 (VISS, 2022c).  
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Figur 10.5. Vattenförekomst Inre Kungsbackafjorden (VISS, 2022b).  

 Översvämningsrisk 

Marknivån inom planområdet varierar mellan cirka 3 - 5 meter inom verksamhetsområdet och mellan cirka 9 - 
28 meter i närmast anslutande bergsytor, men som lägst ligger marknivån på +2,6 meter längs järnvägen i 
planområdets västra delar. Därför bedöms risken för översvämning från ån och havet i dagsläget inte utgöra 
ett problem. Däremot mynnar utloppsledningen från reningsverket ut i Kungsbackaån strax väster om 
planområdet kring vilken översvämningsrisken är relativt hög. Marknivån närmast ån i anslutning till 
utsläppspunkten ligger på ca +0,5 m medan ledningen ligger på en nivå på -0,75 meter. Enligt genomförd 
kapacitetsutredning av utloppsledningen konstateras att det finns risk för dämning vid kraftiga regn i 
kombination med höga vattenstånd i ån. Detta kan ge problem med att avbörda det renade avloppsvattnet. 

Området kring Kungsbackaån är utpekat som ett område med betydande översvämningsrisk, vilken är 
kopplad till höga flöden i ån och dess biflöden i kombination med höga havsnivåer främst i samband med 
stormar samt översvämningsrisk pga. skyfall. I kommunen finns ett prognosverktyg för översvämningsrisk med 
rutiner för temporära skydd och åtgärder, översvämningsskydd har byggts längs delar av ån samt utredning 
pågår kring ett eventuellt yttre översvämningsskydd mot höga havsnivåer. Översvämningsrisken ska alltid 
beaktas vid planering (Kungsbacka kommun, 2022c). Vattennivåerna i Kungsbackaån varierar med årstid, 
höjdvariationer i landskapet och avstånd till havet. I åns nedre delar påverkas nivån främst av havsnivån 
medan nivån i åns övre delar främst påverkas av flödet i ån. Påverkan från havet sträcker sig tydligt upp till 
Kraftvägen, ca 4 km norr om aktuellt område. 

År 2018 tog SMHI på uppdrag av MSB fram en kartering av effekten till följd av extremvattenstånd i 

kustområden, vilken visade på översvämningsrisken i Kungsbackaån och Kungsbacka stad utifrån ett antal 

olika extremvattenstånd i Kungsbackafjorden i kombination med normalflöde i ån (SMHI 2018). I denna 

kartering beräknas det högsta havsvattenståndet för centrala Kungsbacka för dagens förhållanden vara +2,38 

medan det förväntas öka till +3,25 för år 2100 (nivåer angivna i höjdsystemet RH2000).  
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I den senaste uppdateringen av översvämningskarteringen för Kungsbackaån (MSB 2019) visas den 

beräknade utbredningen av en översvämning som skulle kunna uppstå vid ett extremvattenstånd i havet, där 

havsnivå har exemplifierats med nivå + 2,5. Här beräknas översvämningsrisken i ån vid såväl 50-års, 100-års- 

och 200-årsflöden. Enligt Figur 10.6 kan konstateras att översvämningsrisken för planområdet är liten. I Figur 

10.7 ges en mer inzoomad bild av situation kring planområdet.  

  

Figur 10.6. Översvämningskarta över Kungsbackaån som visar vilka ytor som översvämmas vid beräknade vattennivåer 

vid 50-, 100- resp. 200-årsflöden. Aktuellt planområde markeras med röd ring (MSB, 2019).  

 

Figur 10.7. Översvämningskarta i anslutning till planområdet (ungefärligt avgränsning i rött) där vänstra bilden visar 

situationen vid normalvattenstånd medan högra bilden visar situationen vid 100- (blått) resp. 200-årsflöden (blått raster) 

(Embreco och NyEra, 2021). 
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I framtagen förstudie gällande yttre översvämningsskydd mot höga havsnivåer i Kungsbackaån har 

kommunen beslutat att ett sådant översvämningsskydd ska dimensioneras för att klara en framtida havsnivå 

av minst +3,5 i kombination med ett framtida 200-årsflöde (68 m3/s) i Kungsbackaån. I förstudien konstateras 

att ett heltäckande översvämningsskydd för Kungsbacka stad måste bestå av ett yttre översvämningsskydd 

mot höga havsnivåer i kombination med ytterligare åtgärder mot framtida höga flöden i ån, såsom lokala 

kantskydd, tillfälliga översvämningsskydd och/eller eventuell anläggning av magasinsytor utmed delar av ån. 

Översvämningar till följd av höga havsnivåer i Kungsbackaåns nedre delar kan åtgärdas med hjälp av ett yttre 

översvämningsskydd men detta löser inte översvämningsproblematiken för Kungsbackaåns övre delar 

(Norconsult, 2021).  

I den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad ges rekommendationer avseende lägsta golvnivå för ny 

bebyggelse i tätorten för att minska risken för översvämningar. I denna har kommunen utgått från ett flöde och 

ett vattenstånd med 100-års återkomsttid (dvs. det högsta flödet i Kungsbackaån och det högsta vattenståndet 

i havet som inträffar en gång på 100 år) och lagt till en buffert på 0,5 m. För aktuellt planområde gäller därmed 

en lägsta golvnivå på + 2,5 m (Kungsbacka kommun, 2009). Dessa rekommendationer tar inte hänsyn till 

klimatförändringar. I Länsstyrelsens klimatanalys för Hallands län (WSP 2012-05-24) anges istället att man bör 

planera efter havsnivåer på + 2,5 m och med en klimateffekt år 2100 på + 3,5 m.  

Utöver detta har en skyfallskartering tagits fram (Sweco, 2022), vilken har gjorts både med en 

lågpunktskartering i Scalgo och med en hydraulisk modell. Enligt lågpunktskarteringen avrinner planområdet 

mot det öppna diket i väster (djupare lågpunkt inom området är en öppen reningsbassäng) vilket går i 

kulverteras under järnvägen. Vid kraftiga regn däms vatten uppströms trumman och när diket öster om 

järnvägen fyllt sin bräddningsnivå (volym cirka 1000 m3) sker ytlig avrinning längs med järnvägens östra sida. 

Längre norrut finns ytterligare två trummor under järnvägen, vilka sannolikt också är vattenfyllda vid kraftig 

nederbörd. När järnvägstrummorna och hela lågpunkten (volym cirka 5000 m3) öster om järnvägen norr om 

planområdet (intill Coops parkering) är vattenfylld sker ytlig avrinning över järnvägen via fotbollsplanerna vid 

Kungsbacka Sportcenter ned till Kungsbackaån, se Figur 10.8 (vänstra bilden). Enligt den hydrauliska 

modellen är utbredningen av stående vatten något större än i lågpunktskarteringen (bl.a. för att modelleringen 

baseras på en nederbördshändelse med given intensitet och en högre klimatfaktor 1,35 mot 1,25 i lågpunkt-

karteringen). Den visar även på ett potentiellt flöde över järnvägen vid planområdet, se Figur 10.8 (högra 

bilden).  
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Figur 10.8. Lågpunktskartering i Scalgo (vänster) utan hänsyn till fördröjning i ledningssystem eller verkligt flöde och utbredning i 

flödesvägar (vänster). Hydraulisk modell (scenario 100-årsregn, klimatfaktor 1,25, framtida medelflöde i Kungsbackaån och 

framtida medelvattenstånd (+ 0,6 m). Ett grunt vattendjup (10-30 cm) samt flöde över järnvägen beräknas för befintliga 

förhållanden (Sweco 2022).  

11.2 Konsekvenser 

 Föreslaget dagvattensystem 

Aktuellt planområde är till stora delar exploaterat och har ett fungerande dagvattensystem som skiljer sig åt för 

olika delområden. Enligt dagvattenutredningen bedöms inga betydande förändringar av flöden och/eller 

föroreningar via befintligt dagvattensystem ske vid ändringar av markanvändning och utbyggnad av ny 

bebyggelse inom planområdet. Vid planerade utbyggnader inom planområdet förutsätts att befintliga 

reningsåtgärder kvarstår (dvs. öppna diken, pumpning av dagvatten från slamupplag till avloppsreningsverk 

och sedimentationsbrunn för dagvatten från värmeverkets bränsleupplag). Inget förslag till systemlösning har 

tagits fram då utformning och placering av nya upplag, konstruktioner och byggnader är okänd. Dock 

rekommenderas att framtida avrinning bör begränsas och områdets grönytor bör om möjligt bevaras då dessa 
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bidrar till fördröjning och rening av dagvatten, se Figur 10.3. Om möjligt bör därför befintliga grönytor utökas 

och eller utvecklas för att öka reningsgraden av dagvattnet, t.ex. genom att utforma befintligt dike i väster med 

växtlighet som gynnar upptaget av föroreningar och tvärgående dämmen för att öka fördröjningen och 

fastläggning av partiklar samtidigt som dess magasineringsförmåga vid skyfall bevaras. Vidare bedöms ett nytt 

bränsleupplag för värmeverket kräva särskilda reningsåtgärder för att minimera transport av partikelbundna 

föroreningar med dagvattnet, tex genom dagvattenanläggningar med infiltrerande, filtrerande och/eller 

sedimenterande funktion. Reningskrav bör regleras i nytt tillstånd. Viss föroreningsspridning förekommer från 

slamupplag och transportväg i planområdets västra del även om dagvattnet leds till reningsverket för rening. 

Denna spridning skulle kunna minskas genom att slamhanteringen försågs med tak. Beroende på vilken 

reningsprocess som väljs vid utökningen av reningsverkets kapacitet kan slamhanteringen upphöra vilket i så 

fall skulle medföra att denna föroreningsspridning försvinner. Planförslaget bedöms därmed inte medföra 

några större förändringar jämfört med nuläget eller nollalternativet med undantag för att viss ökad rening kan 

uppnås om grönytorna utnyttjas mer som en del av områdets dagvattensystem (Sweco, 2022). 

Vid eventuella sprängningsarbeten frigörs generellt gaser (främst kvävgas) som delvis löses i vatten, samt 

stoft och damm som kan spridas med luft och vatten. Dessutom kan sprängningsarbeten medföra att rester av 

sprängämnen och petroleumprodukter (främst ammoniumnitrat och dieselolja men i viss mån bly) sprids. 

Därmed krävs en fungerade dagvattenhantering även under inledande markarbeten för att minimera risken för 

dagvattenpåverkan på recipienterna.  

  Utsläpp från Hammargårds avloppsreningsverk 

Planförslaget möjliggör för att marken inom aktuellt planområde kan omdisponeras framförallt för att få plats 

med planerad utökad kapacitet av Hammargårds reningsverk. Denna hanteras inom ramen för en 

tillståndsansökan enligt 9 kap. miljöbalken för miljöfarlig verksamhet. Bakgrunden till att befintligt reningsverk 

behöver utöka kapaciteten är en framtida ökad befolkningsmängd. Det innebär en ökning av mottaget 

avloppsvatten från dagens 44 000 PE (personekvivalenter med ett utgående flöde) på 4,8 miljoner m3 till 

95 000 PE år 2050 med en årlig vattenmängd på 9,3 miljoner m3. Därmed förväntas utgående 

avloppsvattenmängd till Kungsbackaån, Kungsbackafjorden och Kattegatt öka och, i ett perspektiv på 30 år, 

fördubblas jämfört med nuvarande mängd.  

I Tabell 11.2 nedan sammanfattas olika parametrar och villkor för nuvarande situation, nuvarande 

tillståndsgiven verksamhet och föreslagen framtida verksamhet. Utifrån denna kan konstateras att nuvarande 

belastning är betydligt lägre än vad verksamheten idag har tillstånd för. Vidare medför utökad verksamhet en 

ökad belastning av totalfosfor (11 % av totalbelastning, 3 % ökning), totalkväve 12 % av totalbelastning, 6 % 

ökning) och syreförbrukande ämnen BOD7 (5 % av totalbelastning, 2 % ökning) till Inre Kungsbackafjorden 

jämfört med nuvarande belastning trots sänkta utsläppshalter och förbättrad reningsgrad till följd av att flödet 

nästan fördubblas jämfört med idag, se Figur 10.9. I berörd del av Kungsbackaån motsvarar utsläppen 18 % 

respektive 31 % av totalbelastningen av totalfosfor och totalkväve. Värt att notera är dock att nuvarande 

tillståndsgiven verksamhet medför en högre belastning för samtliga ämnen jämfört med planerad utökad 

verksamhet. Vidare kan man konstatera att verksamheten påverkar endast den nedersta 1,5 km av 

Kungsbackaån, vilket motsvarar ca 17 % av vattenförekomstens totala längd (9 km) och i Inre Kungsbacka-

fjorden varierar spädningsförhållanden stort till följd av vindhastighet och -riktning, flöden och djup. Det är 

främst fjordens innersta grunda del som påverkas av flödet från vattendragen varför belastningen blir större 

vid låga flöden och spädningsförhållandena är generellt sämre under sen vår och sommar än under höst och 

vinter till följd av lägre flöden och vindhastigheter (Sweco, 2020b; 2021a).  



Miljökonsekvensbeskrivning 

 
 till detaljplan för fastigheterna Kungsbacka 6:27 och Hammargård 1:7 
Uppdragsnr.: 108 12 18   Version: 2 

  

  |  Sida 60 av 100 \\norconsultad.com\dfs\swe\göteborg\n-data\108\12\1081218\5 arbetsmaterial\01 dokument\n\mkb hammargård 
220526_plankarta ska uppdateras_clean.docx 

 

Tabell 11.2. Nuvarande belastning, villkor och föreslagna villkor för Hammargårds avloppsreningsverk (Sweco, 2020b).  

 

 

Figur 11.9. Beräknad årsbelastning i ton/år för nuvarande faktisk belastning, nuvarande villkor och föreslagna villkor för 
Hammargårds avloppsreningsverk. Baserat på halter och flöden i tabell 10.2 (Sweco, 2020b). 
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 Miljökvalitetsnormer för ytvatten 

Planerade utbyggnader och omflyttningar av verksamheterna inom planområdet medför inga större 

förändringar i dagvattensystemet, utan möjligen att mer grönytor utnyttjas för rening som en del av befintligt 

dagvattensystem. Detta kan ge en viss förbättring jämfört med idag. Under förutsättning att man säkerställer 

en fungerade dagvattenhantering under inledande markarbeten och eventuella sprängningsarbeten, bedöms 

även risken för dagvattenpåverkan på recipienterna under byggfasen. Därmed bedöms planområdets lokala 

påverkan inte påverka miljökvalitetsnormerna för vare sig Kungsbackaån och Inre Kungsbackafjorden. 

Planerad utökning av reningsverkets kapacitet och dess påverkan på miljökvalitetsnormerna för 

Kungsbackaån och Inre Kungsbackafjorden har studerats inom ramen för pågående tillståndsansökan. 

Omfattande beräkningar och påverkansanalyser gällande reningsverkets utsläpp och undersökningar av bl.a. 

bottenfauna, fisk och ålgräs (Ekologigruppen, 2020; PAG, 2020; Sweco, 2020b; 2020c; 2021a; Sweco, 2021b) 

har legat till grund för den samlade bedömning som Sweco gjort av verksamhetens påverkan på miljökvalitets-

normerna för berörda recipienter. Detta gäller recipienternas nuvarande och framtida ekologiska och kemiska 

status, både på en övergripande nivå eller på kvalitetsfaktornivå. I Tabell 10.3 och 10.4 nedan sammanställs 

nuvarande och framtida övergripande status samt status för de kvalitetsfaktorer som anses berörda av 

planerad utökad kapacitet för Hammargårds reningsverk (Sweco, 2021a).   

Tabell 11.3. Redovisning av bedömd påverkan på relevanta kvalitetsfaktorer och ekologisk status i Kungsbackaån 
(Mynningen till Lillaån) (Sweco, 2020b). 

 

Utifrån Tabell 11.3 konstateras att ingen försämring kan konstateras vare sig på ekologisk status eller 

ingående kvalitetsfaktorer för Kungsbackaåns nedre del till följd av ansökt verksamhet (Sweco, 2021a). Detta 

innebär att ån fortsatt bedöms ha en måttlig status både på övergripande nivå och för kvalitetsfaktorerna 
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kiselalger och näringsämnen. Artsammansättningen av kiselalger bedöms därmed inte förändras så mycket 

att de ger upphov till sänkt status. Inte heller för kvalitetsfaktorn näringsämnen sker någon förändring i status 

då årsmedelhalten ökar från 42 µg/l till 48,5 µg/l och den ekologiska kvoten sänkt från 0,32 till 0,31 (gräns till 

otillfredsställande 50 µg/l resp. 0,29). Bottenfaunan bedöms inte påverkas negativt i åns nedre del, vilket 

stärks av att syrehalten är hög nedströms reningsverkets utlopp. Kvalitetsfaktorn fisk bedöms inte heller 

påverkas då aktuell sträcka inte hyser några lek- eller uppväxtområden för utpekade fisk- eller musselarter 

förutom ål utan främst är en vandringspassage. Vidare bedöms inte föreslagna utsläppsmängder ge upphov 

till någon risk för toxikologisk negativ påverkan på fisk. Detta beror bl.a. på att syresättningen nedströms 

verksamhetens utlopp motsvarar god status även efter ökad belastning av syreförbrukande ämnen BOD7. 

Statusen för särskilt förorenade ämnen bedöms som god baserat på att halterna av ammoniak, läkemedel och 

metaller bedöms ligga under halter där effekter på fisk och/eller vattenlevande organismer kan uppstå. Ansökt 

verksamhet bedöms därmed sammantaget inte ge en negativ påverkan på särskilt förorenande ämnen. 

Slutligen bedöms inte heller några hydromorfologiska kvalitetsfaktorer påverkas negativt. I ett kompletterande 

bemötandet i tillståndsärendet görs ingen bedömning huruvida ansökt verksamhet innebär en risk för att 

miljökvalitets-normerna inte ska uppnås, men väl i en bilaga till ursprunglig ansökan (Sweco, 2020c) vilken 

torde gälla trots kompletterande utredningar. Denna risk bedöms som liten då reningsverkets utsläpp endast 

påverkar en liten del av vattenförekomsten (17%) och detta har små möjligheter att påverka statusen i 

uppströms liggande delar samtidigt som påverkan på vattenförekomsten är liten.  

Utifrån Tabell 11.4 konstateras att ingen försämring kan konstateras vare sig på ekologisk status eller 

ingående kvalitetsfaktorer för Inre Kungsbackafjorden till följd av ansökt verksamhet (Sweco, 2020b). Detta 

innebär att fjorden fortsatt bedöms ha en måttlig status på övergripande nivå. Det är dock svårt att bedöma 

hur vattenkemin påverkar de biologiska faktorerna samt hur klassningen ska kunna vara representativ för hela 

vattenförekomsten. Kvalitetsfaktorn Växtplankton har hög status och ansökt verksamhet bedöms ha liten 

påverkan, då växtplanktonproduktionen inte bedöms öka eftersom kvalitetsfaktorn näringsämnen inte 

påverkas trots att mängden kväve ökar till följd av ansökt verksamhet. Statusen på kvalitetsfaktorn Makroalger 

är fortsatt måttlig till följd av bitvis stor förekomst av fintrådiga alger. Ökade utsläppen av framförallt kväve ger 

en ökad produktion av fintrådiga alger i grundområdena i Kungsbackafjordens inre delar, vilket i sin tur 

negativt kan påverka bestånd av ålgräs, nating samt makroalger, bottenfaunan och vissa naturtyper genom 

t.ex. övertäckning, syrebrist och svavelvätebildning. I grundområdet närmast verksamheten är 

vattenomsättning och syresättning god, men i områden med sämre vattenutbyte är risken för sådan påverkan 

större. Det är komplext att bedöma påverkan på biologiska kvalitetsfaktorer pga. så många yttre 

påverkansfaktorer, varför det är svårt att bedöma om ett ökat utsläpp leder till en sänkt statusklass. Risk finns 

för att det även minskar möjligheterna att uppnå god status. Kvalitetsfaktorn Bottenfauna bedöms ha dålig 

status, varför ansökt verksamhet med ökat kväveutsläpp och organiskt material innebär en risk för påverkan i 

delar av fjorden. De fysikaliska kemiska kvalitetsfaktorerna Syrgasförhållanden, Näringsämnen samt Särskilt 

förorenande ämnen bedöms fortsatt ha hög eller god status och bedöms inte påverkas vid framtida ökad 

belastning. Utsläppshalter förväntas bli relativt oförändrade medan mängderna ökar till följd av ett ökat flöde.  

Slutligen bedöms inte heller några hydromorfologiska kvalitetsfaktorer påverkas av ansökt verksamhet. I det 

kompletterande bemötandet i tillståndsärendet görs ingen bedömning av huruvida miljökvalitetsnormerna för 

vattenförekomsten äventyras men i en bilaga till ursprunglig ansökan (Sweco, 2020c) bedöms risken som 

liten. Denna bedömning är dock gjord innan kompletterande utredningar genomfördes som konstaterade 

större påverkan på bl.a. makroalger, ålgräs och bottentyper. Genom att statusen för Makroalger och 

Bottenfaunan är fortsatt måttlig respektive dålig finns därmed en risk för att planerad utökning av reningsverket 

påverkar möjligheterna till att uppnå god status i Inre Kungsbackafjorden. Samtidigt är det viktigt att påpeka att 

ansökt verksamhet - genom strängare utsläppsvillkor och bättre reningsteknik - i högre utsträckning än 

nuvarande tillåtna utsläpp bidrar till möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna.  
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Tabell 11.4. Redovisning av bedömd påverkan på relevanta kvalitetsfaktorer och ekologisk status i Inre Kungsbackafjorden 
(Sweco, 2020b). 
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 Översvämningsrisk  

Aktuellt planområde ligger på marknivåer mellan cirka 3- 14 meter varför risken för översvämningar inom 
området bedöms som liten även vid extrema vattenstånd i anslutande Kungsbackaån. Därmed bedöms 
varken befintliga eller framtida byggnader, konstruktioner eller upplagsytor inom planområdet påverkas 
negativt översvämningar. Ur ett översvämnings- och klimatperspektiv bedöms det inte finnas något behov av 
att omlokalisera områdets verksamheter åtminstone inte fram till år 2050.  

Däremot finns på samma sätt som idag en risk för dämning i reningsverkets utloppsledning vid kraftiga regn i 
kombination med höga vattenstånd där denna mynnar ut i Kungsbackaån. Vid planerad utökad kapacitet på 
reningsverket kommer det utgående flödet att öka, vilket i sin tur ökar risken för dämning i utloppsledningen 
vid höga vattenstånd. Åtgärder för att hantera denna dämning behöver tas fram (Embreco och NyEra, 2021).  

Avledningen från planområdet vid skyfall bedöms inte öka nämnvärt till följd av planerad utbyggnad, främst för 
att flertalet ytor för nyexploatering utgörs av bergsslänter som sluttar ned mot verksamhetsområdet som ger 
en likvärdig avrinning även efter exploatering, dvs. planförslaget medför ingen negativ påverkan vid skyfall för 
omkringliggande områden och fastigheter. Befintlig höjdsättning inom planområdet har goda förutsättningar för 
ytlig avledning av vatten vid skyfall inom planområdet som fortsatt kan ske västerut över asfalterade kör- och 
gångvägar. Inför utbyggnad bör lågpunkter sparas och om möjligt även nyskapas för att transporten av vatten 
till nedströms liggande lågpunkter inte ska öka vid skyfall. Det är även viktigt att det öppna diket, som utgör en 
magasineringsvolym vid skyfall, inte tas bort eller att dess kapacitet minskas. Även detta för att inte skapa en 
ökad avledning och förändrad situation för nedströmsliggande områden. Befintliga verksamheter har dock inte 
upplevt några problem med skyfall inom området. Det är även viktigt att befintliga lågstråk för ytlig avrinning 
vid stora nederbördstillfällen inte hindras utan att nya avrinningsvägar, t.ex. via vägar, stigar eller grönytor, 
skapas. Vid framtida projektering bör hänsyn tas till höjdsättning av entréer till byggnader för att undvika att 
vatten inte rinner in men även att inga nya instängda områden skapas. Vidare ska marken kring byggnader 
höjdsättas så vatten rinner bort från husen för att undvika belastning på byggnadens dräneringssystem.  

 Samlad bedömning 

Jämfört med nollalternativet kommer planförslaget gällande såväl dagvattenhantering, översvämningsrisk och 

påverkan på miljökvalitetsnormer inte medföra några större förändringar. Möjligen kan viss ökad rening av 

dagvatten uppnås om föreslagna åtgärder genomförs t.ex. vid diket i väster. Planområdets dagvattenhantering 

bedöms inte heller medföra någon påverkan på miljökvalitetsnormerna för recipienterna Kungsbackaån eller 

Kungsbackafjorden eller försvåra för möjligheterna för dessa att uppnå god status. Planförslaget förväntas 

därför innebära små positiva till obetydliga konsekvenser på vattenmiljön. 

Detaljplanen ska även möjliggöra för att planerad utökning av reningsverkets kapacitet men även fortsatt drift 

av värmeverket och vilka konsekvenser dessa verksamheter medför hanteras främst inom ramen för 

tillståndsprocesserna för dessa. Översiktligt bedöms utökning av reningsverket medföra medelstora negativa 

konsekvenser för vattenmiljön till följd av att utsläppen till recipienterna ökar även om reningsprocesser 

förbättras och tillåtna halter av närsalter etc. minskar jämfört med nuvarande tillstånd. Utökningen av 

reningsverket bedöms för Kungsbackaån nedre del inte ge upphov till någon försämring vare sig på ekologisk 

status eller ingående kvalitetsfaktorer och möjligheten att uppnå god status bedöms inte äventyras. Inte heller 

för Inre Kungsbackafjorden konstaterades någon försämring vare sig på ekologisk status eller ingående 

kvalitetsfaktorer för Inre Kungsbackafjorden, varvid fjorden bedöms fortsatt ha en måttlig status på 

övergripande nivå. Samtidigt är det svårt att bedöma hur vattenkemin påverkar de biologiska faktorerna samt 

hur klassningen ska kunna vara representativ för hela vattenförekomsten. Därmed finns en risk för att 

planerad utökning av reningsverket påverkar möjligheterna till att uppnå god status i Inre Kungsbackafjorden. 

Det är dock viktigt att påpeka att planerad utökning av reningsverket - genom strängare utsläppsvillkor och 

bättre reningsteknik - i högre utsträckning bidrar till möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna än 

nuvarande tillåtna utsläpp.  
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11.3 Förslag till åtgärder 

I samband med fortsatt planarbete rekommenderas följande åtgärder:  

• Vid utbyggnad bör områdets grönytor bevaras och om möjligt utvecklas och/eller utökas för att öka 

reningsgraden av dagvattnet, t.ex. kan befintligt dike i väster förses med växtlighet och tvärgående 

dämmen för att öka reningsgraden.  

• Nya massupplag som kräver särskilda reningsåtgärder för att minimera transport av partikelbundna 

föroreningar med dagvattnet, bör förses med dagvattenanläggningar med infiltrerande, filtrerande 

och/eller sedimenterande funktion.  

• Eventuellt kan slamupplagen förses med tak för att minska spridning av partikelbundna föroreningar. 

reningsverket för rening.  

• Anläggningar för dagvattenrening bör anläggas innan markarbeten för utbyggnad påbörjas för att 

minimera risken för dagvattenpåverkan på recipienterna. Detta gäller särskilt vid eventuella 

sprängningsarbeten som medför utsläpp av bl.a. kväve, föroreningar, stoft och damm  

• Dagvattenbildningen kan ytterligare minimeras genom användande av genomsläppliga 

markbeläggningar. 

• Val av byggnadernas ytmaterial bör uppmärksammas då detta påverkar dagvattnets karaktär. 

Särskilda lösningar för dagvattnets fördröjning/transport från hustak etc. kan skapas genom 

beläggning med grus, gräs m.m. 

• Lågpunkter bör sparas och om möjligt även nyskapas så att transporten av vatten till nedströms 

liggande lågpunkter inte ökar vid skyfall, bl.a. bör magasineringsvolym i diket i väster bibehållas för att 

undvika påverkan för nedströmsliggande områden.  

• Framtida höjdsättning vid utbyggnader bör ta hänsyn till skyfallsproblematiken så att byggnader inte 

påverkas och inga nya instängda områden skapas.  
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12 Naturmiljö och friluftsliv 

12.1 Nuvarande förhållanden 

Planområdet utgörs främst av hårdgjorda ytor och byggnader vilka omges av naturmark i form av ett 
skogsbevuxet höjdområde Börsåsberget i alla väderstreck förutom väster där det istället gränsar till järnvägen 
(Västkustbanan) som i sin tur gränsar till f.d. åkermark.  

De inhägnade, exploaterade områdena utgörs av storskaliga industribyggnader, ett flertal slambassänger 
samt grusade eller asfalterade ytor som utnyttjas som vägar, parkeringar eller upplag av timmer, flis och 
jordmassor etc. Insprängda mellan dessa finns mindre grönytor i form av klippta gräsytor, rabatter och häckar 
samt mindre ytor av naturmark kring områdets ytterkanter som är bevuxen med högvuxen gräsvegetation, 
enstaka klena-grova lövträd samt en del sly av främst björk, vide och ek. I väster och söder rinner även några 
mindre diken genom denna naturmark. Dessa ytor bedöms inte hysa några förhöjda naturvärden, se Figur 
12.1.  

  

 
Figur 12.1. Bilder från planområdet som främst består av hårdgjorda ytor, byggnader och bassänger men där det finns 
mindre grönytor och viss naturmark främst i ytterkanterna av planområdet som tex diket som löper längs områdets västra 
gräns (nedre bild till höger). 

De exploaterade ytorna omges av ett kraftigt kuperat höjdområde med öppna hällmarkspartier och 

talldominerad blandskog i skrevor, sänkor och vissa sluttningar. I norr och öster finns lodräta bergsskärningar 

vilka sprängts fram i samband med utbyggnaden av området och i och vid foten av dessa växer endast 
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enstaka träd och buskar men det finns även naturliga sluttningar bevuxna av en bitvis fuktig blandskog av 

främst klen-grov tall, gran, björk, ek, asp, bok och sälg, se Figur 12.2.  

 

  

 
Figur 12.2. I norr och öster gränsar planområdet till bergskärningar (övre bilder) med gles blandskog och hällmark uppe på 
höjderna medan det i nordost växer en talldominerad blandskog i en nordsluttning och i söder finns ett större inslag av 
lövträd i blandskogen. 

Generellt bedöms närmast omgivande naturmark som huvudsakligen trivial utan förhöjda naturvärden, även 
om det finns mindre partier med inslag av grova lövträd och tallar eller fuktstråk med sumpskog som kan hysa 
vissa naturvärden. Längre ifrån plangränsen finns områden som vid en översiktlig bedömning hyser vissa 
naturvärden, bland annat en sänka och en sluttning med blandskog med inslag av grov tall, ek och sälg (cirka 
70-100 m norr och nordväst om planområdet), ett lövskogsdominerat parti med klen-grov ek, björk, bok, asp 
(cirka 70-150 m sydost om planområdet), en mindre tjärn omgiven av fuktig, snårig lövsumpskog (cirka 150-
200 m sydost om planområdet) samt en lövsumpskog som ansluter till höjdområdet i öster (cirka 200 m 
sydost-öster om planområdet), se Figur 12.3.  
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Figur 12.3. I höjdområdet finns partier med vissa naturvärden. I norr finns en sänka och en sluttning med inslag grova träd 
(övre t.v.) och i söder finns en gles ekdominerad lövskog (övre t.h.). Längre söderut finns en mindre tjärn omgiven av klen 

sumskog (nedre t.v.) och på östsidan av höjdområde finns en lövdominerad sumpskog med en del död ved (nedre t.h.). 

Väster om planområdet, utgörs marken mellan Västkustbanan och Kungsbackaåns mynning av igenväxande 

åkermark, ett modellflygfält, en slamlagun tillhörande Hammargårds reningsverk och upplagsytor för diverse 

material, se Figur 12.4. Reningsverkets utloppsledning löper under järnvägen och genom f.d. odlingsmark 

med högvuxen gräsvegetation och mynnar ut i Kungsbackaån. Vid utsläppspunkten kantas Kungsbackaån av 

strandzoner med en högvuxen gräsvegetation dominerad av en kvävegynnad flora med arter som bladvass, 

älggräs, hundäxing, hundkäx, kirskål och brännässla. Längs med ån växer en del träd och buskar, bl.a. 

knäckepil, björk, sälg och olika videarter se Figur 12.5. Själva åsträckan är ca 15 - 25 m bred och har ett 

lugnflytande flöde. Botten utgörs av finsediment och lera, vilket medför att vattnet ofta är grumligt och 

brunfärgat.  
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Figur 12.4. Väster om järnvägen finns upplagsytor, slamlagun och en modellflygplats. 

 
Figur 12.5. Kungsbackaån i anslutning till planområdet och där utloppsledningen från reningsverket mynnar ut. 

Planområdet hyser inga rekreationsvärden utan utgör ett inhägnat verksamhetsområde till vilket allmänheten 

inte har tillgänglighet. Inte heller det anslutande höjdområdet bedöms utnyttjas för rekreation i någon större 

utsträckning då detta är relativt kuperat och svårframkomligt. Direkt väster om järnvägen finns ett flygfält för 

modellflygplan som utnyttjas av Kungsbacka Modellflygklubb och har därmed ett stort rekreationsvärde för 

modellflygsintresserade. I övrigt bedöms inte vare sig slamlagun, upplagsytor eller igenväxande odlingsmarker 

väster om järnvägen hysa några rekreationsvärden. Närmast ån dominerar högvuxen, fuktig gräsvegetation 

som dessutom är svårtillgänglig vilket inte inbjuder till rekreation.  
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Tidigare dokumenterade värden 

Inom aktuellt planområde finns inga tidigare dokumenterade naturvärden utan närmaste tidigare utpekade 

utgörs av Kungsbackaån cirka 350 m väster om planområdet samt en svagt hävdad fuktäng utpekad i 

Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering, (Jordbruksverket, 2022) och en höjd med ädellövskog 

som utpekas som naturvärde av Skogsstyrelsen (2022), cirka 150 m respektive 530 m sydväst om 

planområdet, se Figur 12.6.  

 

Figur 12.6. Tidigare dokumenterade naturvärden kring aktuellt planområde. Ungefärligt planområde har markerats i 
rödstreckat.   

Anslutande sträcka av Kungsbackaån med omgivande strandzoner hyser inga dokumenterade naturvärden 

utan är tydligt påverkat av omgivande åkermark, Inlagsleden, fritidshamnen direkt norr om Inlagsleden samt 

det stadsnära läget. Längs aktuell åsträcka förekommer storvuxen abborre och möjliga uppväxtområden för ål, 

men sträckan hyser inga bra lekområden för lax och havsöring eller sandbankar som utgör lämpliga 

uppväxtområden för nejonögonlarver, även om den vandrande fisken passerar förbi området. 

Strandområdena i anslutning till aktuellt planområde har inventerats översiktligt i samband med planeringen av 

skyddsbarriärer mot höga havsnivåer, eventuell planläggning av området mellan ån och Västkustbanan och i 

samband med tillståndsprocessen för översvämningsskyddet vid Kolla (Norconsult, 2014b; 2018; 2021). Enligt 

dessa kunde inga förhöjda naturvärden kopplas till strandmiljöerna, men däremot bedömdes Kungsbackaån i 

sin helhet hysa höga naturvärden.   
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Kungsbackaåns naturvärden finns även dokumenterade i ett flertal äldre naturvårdsunderlag och utpekas som 

ett värdefullt vattenområde, tillika ett ekologiskt särskilt känsligt område och ett reproduktionsområde för lax 

och havsöring. I vattendraget har det vid upprepade tillfällen även noterats fiskarter som elritsa, gädda, 

abborre, id, ål, mört, skrubbskädda, rödspätta samt flod-, bäck- och havsnejonöga. Även flodkräfta och 

signalkräfta har noterats i ån (SLU, 2022; Norconsult AB, Medins Havs- och vattenkonsulter AB & Melica AB, 

2019). Vidare har ån bitvis en värdefull bottenfauna. Genom åns (åtminstone i de nedre delarna) tidvis ganska 

grumliga vatten simmar både lax och havsöring på sin väg mot lekplatserna i åns övre lite klarare och mer 

strömmande vatten. Laxen leker bl.a. i forsarna vid Alafors och både lax och havsöring har fått utökade 

lekområden då en fiskväg byggts förbi vandringshindren vid Ålgårdsbacka. Det finns även möjliga 

uppväxtområden för ål i åns nedersta delar. Enligt genomförd inventering av nejonöga saknar Kungsbackaån 

till stora delar stabila sedimentationsbottnar och bakvatten som är lämpliga uppväxtområden för 

nejonögonlarver, men i Anneberg och i biflödet Lillån påträffades bra habitat för nejonöga. Biflödet Lillån hyser 

även flodpärlmussla (Kungsbacka kommun, 1993; 1998 rev 2012; 2003; 2009; Sweco, 2021b) 

(Kungsbackaåns vattenvårdsförbund, 2019; Länsstyrelsen, 2009; 2022; SLU, 2022; VISS, 2022b; Norconsult 

AB, Medins Havs- och vattenkonsulter AB & Melica AB, 2019) 

Planområdets slutliga recipient är Kungsbackafjorden, vilken har mycket höga natur- och rekreationsvärden 

och omnämns i en mängd underlagsmaterial (Länsstyrelsen, 1988; 2000; 2002; 2022) (Kungsbacka kommun, 

2003; 2009; 2022c; VISS, 2022b). Fjorden är på grund av sina värden utpekad som ett Natura 2000-område 

och ett naturreservat samt utgör ett riksintresse för naturvården och friluftslivet. 

Inom planområdet och i dess närhet finns inga dokumenterade rekreationsvärden. Däremot har den 

närliggande Kungsbackaån rekreationsvärden för bl.a. fritidsfiske och visst båtliv vilket redovisas i ett flertal 

underlag (Kungsbacka kommun, 1998 rev 2012; 2003; Kungsbackaåns vattenvårdsförbund, 2019). 

Kungsbackaån är även generellt viktig för närrekreation och utgör en viktig del av stadsbilden i Kungsbacka, 

enligt den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad (Kungsbacka kommun, 2009). Ett 

sammanhängande grönstråk löper längs Kungsbackaån genom staden ned till Inlagsleden och i framtaget 

gestaltningsprogram för Kungsbackaån och i grönstrukturplanen för staden (Kungsbacka kommun, 2007; 

2008) föreslås detta grönstråk fortsätta längs med ån ner till Kungsbackafjorden. Längs sträckan mellan 

Inlagsleden och fjorden föreslås åns naturkaraktär i framtiden utvecklas med nya våtmarker och plantering av 

träd utefter ån.  

Naturvårdsarter  

ArtDatabanken har myntat begreppet ”naturvårdsarter”, och beskriver det som ett samlingsbegrepp för arter 

som behöver uppmärksammas inom naturvården, dvs. arter som är extra skyddsvärda, antingen genom att 

själva vara av särskild vikt eller genom att de indikerar att områden eller naturtyper är särskilt viktiga ur ett 

naturvårdsperspektiv (ArtDatabanken, 2022). I begreppet ingår rödlistade arter, fridlysta arter, arter listade i 

EU:s art- och habitatdirektiv, signalarter (indikerar artrikedom), ansvarsarter (arter som har en stor andel av 

sin population i Sverige), samt nyckelarter (arter som bär upp artsamhällen). För dessa artgrupper, utom de 

två sistnämnda, finns förteckningar på nationell eller internationell nivå. I denna MKB behandlas rödlistade 

arter, fridlysta/skyddade arter och signalarter. För en närmare förklaring av dessa begrepp, se faktaruta nästa 

sida. 

I och kring aktuellt planområde har ett översiktligt fältbesök utförts 21 mars 2022 för att ge en vägledning om 

hur naturvärdena ska bedömas utifrån de fynd som görs och de naturtyper som finns representerade. 

Fältbesöket utgör inte en del av en naturvärdesinventering (NVI) enligt svensk standard, då det var för tidigt på 

säsongen för att uppfylla dessa kriterier. Vid besöket påträffades inga fynd av naturvårdsarter utöver enstaka 

exemplar av ask som är rödlistad på grund av sjukdom. Enstaka fältbesök kan dock inte ge en heltäckande 

bild av vilka naturvårdsarter som förekommer i ett område.  
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En sökning i Artportalen gällande naturvårdsarter har utförts för perioden 2000–2022. Inom planområdet har 

den rödlistade fågelarten svart rödstjärt Phoenicurus ochruros (NT, nära hotad) observerats vid ett flertal 

tillfällen. Arten anges ha en stationär hemvist vid timmerupplaget vid kraftverket enligt observationer från år 

2020–2021 och häckar vanligen i liknande industriella miljöer som exempelvis bangårdar, stenbrott, 

virkesupplag etc. Omgivande ruderatmarker kan vara viktiga födosöksplatser, särskilt under 

häckningsperioden när ungarna matas. I övrigt rapporteras arterna sädesärla Motacilla alba och forsärla 

Motacilla cinerea som stationära i området. När det gäller forsärla handlar det sannolikt om att arten födosöker 

på platsen under flyttperioden men arten häckar istället vid vattendrag varvid planområdet inte utgör en 

häckningslokal. Vidare har förbiflygande pilgrimsfalk (NT, nära hotad) noterats vid kraftverket och vid 

Börsåsberget, norr om reningsverket har förbiflygande björktrast Turdus pilaris (NT, nära hotad) noterats. 

Arten häckar i skogar, ofta i anslutning till odlad mark. I övrigt finns inga rapporterade fynd av naturvårdsarter 

inom planområdet (ArtDatabanken, 2022).  

Ett stort antal rödlistade fågelarter finns rapporterade ifrån platser i omkringliggande bostadsområden, 

jordbrukslandskap och öppna marker (jordbrukslandskapet sydväst om planområdet, öppna ytor kring 

Kungsbacka sportcenter i norr samt i verksamhets- och bostadsområden i nordost-sydost). 

I verksamhets- och bostadsområden i öster har de rödlistade arterna tornseglare Apus apus, gråtrut Larus 

argentatus (VU, sårbar) samt björktrast Turdus pilaris och gråkråka Corvus corone cornix (NT, nära hotad) 

noterats (Artportalen 2022). Gråkråka är en underart till kråka Corvus corone, och kan i Artportalen anses 

synonymt med kråka (Artdatabanken, 2018). Det är troligt att tornseglare häckar i anslutning till Kungsbackaån 

medan gråtrut kan häcka i åns närområde sannolikt inte i direkt anslutning till planområdet.  

Vid modellflygbanan, väster om järnvägen finns rapporter om permanenta revir för de rödlistade arterna 

buskskvätta Saxicola rubetra, rörsångare Acrocephalidae, gulsparv Emberiza citrinella (NT, nära hotad), samt 

häckande hussvala Delichon urbicum (VU, sårbar). 

Vidare hyser Kungsbackaån med biflöden de rödlistade fiskarterna ål Anguilla anguilla (CR) och havsnejonöga 

Petromyzon marinus (NT) och biflödet Lillån hyser flodpärlmussla Margaritifera margaritifera (EN) som även är 

fridlyst. Även den tidigare rödlistade arten flodnejonöga Lampetra fluviatilis finns i ån kring Anneberg samt i 

biflödet Lillån. Arten bedöms numera som livskraftig. Vidare går arterna lax Salmo salar och öring Salmo trutta 

upp i Kungsbackaån. Arterna är inte rödlistade men bedöms vara av naturvårdsintresse.  

Naturvärden  

Utifrån fältbesök (inom ramen för detta och tidigare projekt) och tidigare dokumenterade naturvärden har en 

översiktlig bedömning av områdets naturvärden utifrån de fyra naturvärdeklasser som används i svensk 

standard för naturvärdesinventering (SS199000:2014): 

• Naturvärdesklass 1 – högsta naturvärde 

• Naturvärdesklass 2 – högt naturvärde 

• Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde 

• Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 

Vare sig planområdet och närmast intilliggande delar av höjdområdet eller den f.d. åkermarken väster om 

järnvägen bedöms hysa några förhöjda naturvärden. Detta innebär inte att de helt saknar naturvärden, men att 

dessa inte är så höga att de föranleder en högre klassning. Dock förekommer en del grova tallar och lövträd 

som hyser vissa naturvärden (klass 4) i de skogbevuxna sluttningarna närmast befintlig verksamhet, framför 

allt i nordost men i viss mån även i söder. Det finns även delområden inom höjdområdet som hyser vissa 

naturvärden (klass 4) i form av blandskog, lövskog och lövsumpskog med inslag av grova träd samt en mindre 

tjärn omgiven av fuktig lövskog. I samband med fältbesöket gjordes dock ingen noggrannare kartläggning av 
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dessa områdens utbredning pga. att dessa bedöms ligga utanför planområdets influensområde samt att 

fältbesöket inte gjordes under fältsäsong.  

Strandområdena kring den närliggande sträckan av Kungsbackaån bedöms inte hysa förhöjda naturvärden. 

Kungsbackaån i sin helhet bedöms däremot tillhöra naturvärdesklass 2 (höga naturvärden) vilket motsvarar ett 

naturvärde enligt kategori B: ”Regionalt värdefulla områden” enligt den värdepyramid för bedömning av natur-

värden som Norconsult AB hänvisar till i de tidigare inventeringar som gjorts i samband med detaljplaner för 

närliggande områden (Norconsult, 2014b; 2014c; 2018). Bedömningen motiveras bland annat med att ån, på 

grund av sin funktion som vandringsled och reproduktionsområde för bland annat lax och havsöring hyser 

fiskeribiologiska värden. Dock konstateras att berörd sträcka är tydligt påverkad av övergödning och det 

stadsnära läget varför den sannolikt hyser en relativt trivial bottenfauna och flora.  

Vidare bedöms Kungsbackaåns slutliga recipient Kungsbackafjorden hysa naturvärden enligt 

naturvärdesklass 1 (högsta naturvärde). 

12.2 Konsekvenser 

Aktuellt planförslaget innebär främst att exploaterade ytor och naturmark utan några högre naturvärden 

kommer att ersättas med nya hårdgjorda ytor och möjligen nya bassänger eller liknande som krävs för 

planerad utbyggnad. Vissa av dessa ytor utnyttjas idag för kraftverkets verksamhet, varför en del 

omförflyttningar av ytor kommer ske inom exploaterat område, vilket i sin tur kan medföra att delar av 

befintliga grönytor och naturmark kommer att exploateras. Vidare kan planförslaget medföra att ytterligare 

plana ytor behöver tillskapas i området för att få plats med planerad utbyggnad av reningsverket. Om detta 

medför att kvarvarande, kraftigt kuperade naturmarken i planområdets norra och östra del tas i anspråk, -, 

kräver detta omfattande markarbeten i form av främst sprängning men även avverkning, schaktnings- och 

utfyllnadsarbeten etc. Dessa medför, förutom fysiska ingrepp i områdets naturmiljö, även störningar som 

buller, transporter, damning, vibrationer, dagvattenpåverkan, förändrad hydrologi och ökad mänsklig aktivitet 

vilka också påverkar naturmiljön negativt.  

Om en utbyggnad endast medför utbyggnader inom redan exploaterat område med anslutande plana ytor 

innebär detta små ingrepp och konsekvenserna för naturmiljön blir små. Medför däremot utbyggnaden att 

även omgivande kuperad naturmark tas i anspråk, bedöms de fysiska ingreppen i naturmiljön blir relativt stora, 

trots att naturmarken inte hyser några förhöjda värden. Vidare sker en viss indirekt påverkan på kvarvarande 

naturmark i anslutning till de nya bergskärningarna till följd av förändrade förutsättningar genom bl.a. 

förändrad hydrologi och s.k. kanteffekter (ökad sol- och vindexponering). I anslutning till de nya 

bergsskärningarna kan även en viss grundvattensänkning ske, vilket kan skapa något torrare växtförhållanden 

i anslutande skogsmark. Den naturmark som indirekt påverkas bedöms inte heller hysa några förhöjda 

naturvärden, varför konsekvenserna till följd av detta bedöms som relativt små. Samtidigt kan livsmiljöer för 

nya arter skapas i bergsskärningar vilket är positivt, men de ersätter inte de naturmiljöer som försvinner.  

Detaljplanens påverkan på naturvårdsarter bedöms som liten. Den rödlistade arten svart rödstjärt bedöms inte 

påverkas mer än högst tillfälligt om befintliga timmerupplag flyttas inom planområdet, men även efter en 

utbyggnad kommer timmerupplag och ruderatmarker lämpliga för arten finnas kvar. Möjligen kan en 

utbyggnad medföra en viss exploatering av lämpliga livsmiljöer för vanliga skogslevande arter men deras 

bevarandestatus bedöms inte påverkas.  

Sammantaget bedöms konsekvenserna för naturmiljön som små om man håller sig inom exploaterade ytor 

men som medelstora om anslutande kuperad naturmark tas i anspråk, vilka då främst bedöms uppstå under 

inledande markarbeten.  

En utbyggnad kan även indirekt påverka recipienten Kungsbackaån och Kungsbackafjorden genom något 

ökade dagvattenutsläpp. Den förändrade markanvändningen kan medföra att belastningen på recipienterna 
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kan öka och ändra karaktär, vilket kan påverka deras naturvärden negativt. Samtidigt föreslås planområdet 

förses med ett dagvattensystem som leder dagvattnet till reningsverket för rening innan det släpps ut till 

Kungsbackaån vilket kan innebära en förbättring jämfört med idag då dagvattnet från planområdet åtminstone 

delvis leds via diken och ledningar till ån. Föreslaget dagvattensystem (Sweco, 2022) bedöms dock minimera 

påverkan på recipienterna.  

Vid eventuella sprängningsarbeten frigörs generellt gaser (främst kvävgas) som delvis löses i vatten, samt 

stoft och damm som kan spridas med luft och vatten. Dessutom kan sprängningsarbeten medföra att rester av 

sprängämnen och petroleumprodukter (främst ammoniumnitrat och dieselolja men i visst månt bly) sprids. 

Därmed krävs en fungerade dagvattenhantering även under inledande markarbeten för att minimera risken för 

dagvattenpåverkan på recipienterna.  

Planerad utökning av reningsverkets kapacitet medför däremot ökade utsläpp av näringsämnen till 

Kungsbackaån och Kungsbackafjorden. Enligt genomförda utredningar inom ramen till pågående 

tillståndsansökan (Sweco, 2020b; 2020c; 2021a; 2021b). (Marine Monitoring, 2021a; 2021b; Ekologigruppen, 

2020; PAG, 2020) bedöms inte de ökade utsläppen från reningsverket påverka vare sig Kungsbackaåns 

vattenkvalitet (se vidare kapitel 10.2.1) eller fiskfauna i någon större utsträckning. Däremot bedöms det finnas 

en risk för att de ökade utsläppen av framförallt kväve medför en ökad produktion av fintrådiga alger i 

grundområdena i Kungsbackafjordens inre delar med försämrad övergödningssituation som följd. 

Produktionen av fintrådiga alger kan även påverka fjordens bestånd av ålgräs, nating samt makroalger samt 

utpekade Natura 2000-naturtyper negativt. Utbredningen av ålgräs minskat med ca 60% i fjordens inre delar 

sedan slutet av 1990-talet, och de fintrådiga algerna riskerar att både att övertäcka ålgräset men även skapa 

syrebrist och svavelvätebildning som försämrar växtförutsättningarna för ålgräset. Vidare visar bottenfaunan i 

fjorden i dagsläget på tydlig påverkan från övergödning, varför ökade kväveutsläpp och ökade produktion av 

fintrådiga alger även riskerar att påverka bottenfaunan negativt i vissa delar av fjorden. Den ökade 

produktionen av fintrådiga alger riskerar även att påverka viktiga strukturer och funktioner inom olika 

naturtyper i fjorden (bl.a. grunda ler- och sandbottnar, estuarier samt stora vikar och sund) genom ytterligare 

förlust av viktiga habitat såsom ålgräs- och natingängar. Detta kan i sin tur kan ge minskade uppväxt- och 

födosöksområden för många arter, t.ex. minskade födosökmöjligheter för torsk och annan rovfisk och minskad 

tillgång till vegetationsfrisa områden som uppväxtområden för plattfisk. Då de utpekade Natura 2000-arterna 

knubbsäl, fisktärna och kentsk tärna födosöker i berörda naturtyper finns en risk för att dessa påverkas 

negativ. Eventuellt finns även en risk för att andra fiskätande fågelarter (bl.a skäggdopping, silvertärna) 

riskerar att påverkas negativt om estuariers och ålgräsängars funktion som yngelmiljöer för fisk försämras. 

Även vadarfåglar som födosöker efter smådjur i dyn kan påverkas om bottenfaunan påverkas negativt. Den 

samlade bedömning enligt framtagna utredningar är att planerad utökning av reningsverkets kapacitet kunna 

ge måttlig (motsvarar medelstor enligt Norconsults skala) negativ påverkan på Inre Kungsbackafjorden. 

Samtidigt bör nämnas att ett fullt utnyttjande av nuvarande tillstånd för reningsverket ger en större ökning av 

mängden näringsämnen till recipienterna vilket skulle medföra större negativ påverkan än för den utökade 

verksamheten som man nu ansöker för. Detta då ansökt verksamhet innebär en tillämpning av bättre teknik 

med ökad reningsgrad.  

Sammantaget bedöms konsekvenserna för naturmiljön lokalt inom planområdet som små om man håller sig 

inom exploaterade ytor men som medelstora om anslutande kuperad naturmark tas i anspråk, vilka då främst 

bedöms uppstå under inledande markarbeten. Detaljplanen ska även möjliggöra för att planerad utökning av 

reningsverkets kapacitet men även fortsatt drift av kraftverket och vilka konsekvenser dessa verksamheter 

medför hanteras främst inom ramen för tillståndsprocesserna för dessa. Översiktligt bedöms dock dessa 

verksamheters påverkan på naturmiljön medföra medelstora negativa konsekvenser för naturmiljö och då 

främst till följd av den påverkan som reningsverkets ökade utsläpp medför i Inre Kungsbackafjorden.  

Planförslaget bedöms däremot inte påverka några rekreationsvärden eller försvåra möjligheterna till rekreation 

i anslutande höjdområde, varför konsekvenser för friluftsliv bedöms som obetydliga till små negativa. 
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12.3 Förslag till åtgärder 

• Om möjligt bör förekommande äldre träd sparas inom planområdet.  

• Om möjligt bör hänsynsåtgärder som mildrar påverkan bör genomföras, t.ex. kan avverkade träd eller 
befintlig död ved läggas ut i anslutande skogsmiljöer som sparas. Detta gynnar bl.a. vedlevande 
svampar och insekter, men indirekt gynnas även arter som hackspettar som födosöker bl.a. i död ved. 

• Dagvattenhanteringen under inledande markarbeten bör anpassas för att omhänderta ökade mängder 
partiklar samt förändrad närsalt- och föroreningsbelastning som kan uppstå vid schaktning och/eller 
sprängning för att minimera påverkan på recipienten. Detaljutformningen av dagvattensystemet bör 
även tas fram i samråd med biologisk expertis för att om möjligt kunna skapa miljöer som gynnar växt- 
och djurlivet.  

• Om möjligt bör sprängningsarbetena minimeras, åtminstone i de skogbevuxna sluttningarna i 
områdets nordostligaste hörn för att undvika ingrepp i naturmark. 
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13 Skyddade områden och skyddsbestämmelser 

13.1 Nuvarande förhållanden 

De naturresurser som behandlas här är främst sådan som kan bedömas som miljö- och bevarande intressen 

enligt 3,4 och 7 kap miljöbalken (MB). Skyddsbestämmelser i närheten av planområdet ses i Figur 13.1.  

Aktuellt område gränsar till Västkustbanan som utgör ett riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8 § MB. 

Områden av riksintresse för anläggningar (t ex hamnar, järnvägar) ska enligt 3 kap MB skyddas mot åtgärder 

som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. 

Recipienten till aktuellt planområde är Kungsbackaån vilken utgör ett ekologiskt särskilt känsligt område enligt 

3 kap 3 § MB, bl.a. genom sin betydelse som reproduktionsområde för havsöring, lax och havsnejonöga. 

Anslutande åsträcka utgör dock endast en vandringsled för fisk som passerar på sin väg upp till lämpliga 

reproduktionsområden längre uppströms. Kungsbackaån kan även anses omfattas av 3 kap 6 § MB. Enligt 

denna paragraf ska områden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras natur- och/eller 

kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada 

natur- eller kulturmiljön. 

 

Figur 13.1. Skyddsbestämmelser i närheten av planområdet. Ungefärligt planområde har markerats i rödstreckat. 
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Kungsbackaån omfattas även av ett strandskydd på 100 m enligt 7 kap 13–14 § MB, se figur 12.1. Vidare 

omfattas en mindre tjärn strax sydost om planområdet av strandskydd.  

Den slutliga recipienten Kungsbackafjorden, som ligger ca 1,5 km nedströms aktuellt planområde, är ett 

riksintresse för naturvården och friluftslivet enligt 3 kap 6 §§ MB, ett Natura 2000-område (fågel- och 

habitatdirektivet) enligt 7 kap 28 § MB samt ett naturreservat enligt 7 kap 4 § MB. Strax söder om Kungsbacka 

och aktuellt planområde rinner även Rolfsån ut i fjorden, vilken också omfattas av ett flertal 

skyddsbestämmelser. Gränserna för de olika skydden varierar något men är till stor del överlappande, se figur 

12.1. Syftet med alla dessa skyddsbestämmelser är att fjordens natur- och friluftsvärden värnas och skyddas 

mot åtgärder som kan skada dem.  

Hela kustzonen omfattas även av ett riksintresse för högexploaterad kust och rörligt friluftsliv enligt 4 kap 

miljöbalken. 

Börsåsberget hyser vissa kulturhistoriska värden då delar av området utpekas som en möjlig fornlämning i 

form av resterna av en fornborg (RAÄ Kungsbacka 1:1) (Riksantikvarieämbetet, 2022). Fornlämningar är 

skyddade enligt kulturmiljölagen (1998:950), varför tillstånd krävs för åtgärder som kan påverka ändra eller 

skada fornlämningar. Planområdet gränsar till utpekat fornlämningsområde. 

13.2 Konsekvenser 

Aktuellt område ligger inom riksintresset Västkustbanans influensområde och därmed kan planerad utbyggnad 

eventuellt anses vara en åtgärd som försvårar utnyttjandet av järnvägen till följd av de farligt gods-transporter 

som sker på järnvägen enligt 3 kap 8§ MB. Enligt genomförd riskutredning inom ramen för denna MKB 

bedöms dock den samlade samhällsrisken vid en utbyggnad ligga på nivåer som kräver att skyddsåtgärder 

genomförs, se kapitel 7. Genomförs skyddsåtgärderna bedöms detaljplanen inte stå i konflikt med 

riksintresset. 

Planförslaget medför att dagvattenhanteringen inom aktuellt område kan komma att förändras. Beroende på 

vilken reningsprocess som väljs vid utökning av reningsverkets kapacitet kan slamhanteringen upphöra, vilket 

skulle medföra att denna föroreningsspridning försvinner. Dagvattenutredningens förslag på utformning av 

befintliga diken kan även innebära en ökad rening av dagvatten. Därmed bedöms den lokala 

dagvattenpåverkan från planområdet på recipienterna Kungsbackaån och Kungsbackafjorden kunna minska 

till följd av planförslaget. Samtidigt medför planerad utökning av reningsverkets kapacitet ökade utsläpp till ån 

och fjorden vilket negativt kan påverka växt- och djurlivet i recipienterna. De ökade utsläppen bedöms dock 

inte påverka vare sig Kungsbackaåns vattenkvalitet (se vidare kapitel 10.2.1) eller fiskfauna i någon större 

utsträckning enligt genomförda utredningar (Sweco, 2020b; 2021a; 2021b). För Kungsbackaåns värde som 

ekologiskt känsligt område bedöms påverkan därmed som liten.  

Framförallt de ökade utsläppen av kväve från reningsverket riskerar dock att få en negativ påverkan på 

slutrecipienten Kungsbackafjorden. Utsläppen riskerar en ökad produktion av fintrådiga alger i grundområdena 

i Kungsbackafjordens inre delar, vilket i sin tur kan påverka fjordens bestånd av ålgräs, nating samt 

makroalger samt utpekade Natura 2000-naturtyper negativt genom bl.a. övertäckning, syrebrist, 

svavelvätebildning, förlust av viktiga habitat samt minskade uppväxt- och födosöksområden för många arter. 

Även bottenfaunan i fjorden riskerar att påverkas av ökade kväveutsläpp och ökade produktion av fintrådiga 

alger. Då de utpekade Natura 2000-arterna knubbsäl, fisktärna och kentsk tärna födosöker i berörda 

naturtyper finns en risk för att dessa påverkas negativ. Eventuellt finns även en risk för att andra fiskätande 

fågelarter samt vadarfåglar som påverkas negativt till följd av försämrade bottenmiljöer och bottenfauna. 

Sammantaget bedömer Sweco i sin rapport att planerad utökning av reningsverkets kapacitet kunna ge måttlig 

(medelstor enligt Norconsults skala) negativ påverkan på Inre Kungsbackafjorden. Därmed finns en risk för att 

även Kungsbackafjorden i egenskap av Natura 2000-område och riksintresse för naturmiljö kan påverkas 



Miljökonsekvensbeskrivning 

 
 till detaljplan för fastigheterna Kungsbacka 6:27 och Hammargård 1:7 
Uppdragsnr.: 108 12 18   Version: 2 

  

  |  Sida 79 av 100 \\norconsultad.com\dfs\swe\göteborg\n-data\108\12\1081218\5 arbetsmaterial\01 dokument\n\mkb hammargård 
220526_plankarta ska uppdateras_clean.docx 

 

negativt. Noterbart är dock att ett fullt utnyttjande av nuvarande tillstånd för reningsverket medför högre 

utsläpp till fjorden än nu ansökt utökad verksamhet. Detta beror på att i ansökt verksamhet föreslås bättre 

teknik med ökad reningsgrad att tillämpas (Sweco, 2020b; 2020c; 2021a; 2021b) (Marine Monitoring, 2021a; 

2021b; Ekologigruppen, 2020; PAG, 2020).  

Planerade åtgärder bedöms inte påverka några strandskyddade områden, varför ingen dispens enligt 7 kap. 

13–14 §§ MB kommer att krävas inom ramen för detaljplanen. Det planeras inte heller några åtgärder som 

medför ingrepp i några vattenmiljöer, då omgivande diken ska bevaras och befintlig utloppsledning från 

reningsverket inte ska bytas ut. Därmed bedöms det inte finnas något behov av anmälningar eller tillstånd för 

vattenverksamhet för planens genomförande.  

Föreslagen detaljplan bedöms inte påverka den möjliga fornlämning i form av resterna av en fornborg (RAÄ 

Kungsbacka 1:1) som ligger på Börsåsberget direkt norr om planområdet (Riksantikvarieämbetet, 2022), men 

om en framtida utbyggnad av reningsverket kräver omfattande sprängningsarbeten bör eventuellt möjlig 

påverkan på denna fornlämning utredas. Om planen medför ett ingrepp i fornlämning kan en tillståndsansökan 

enligt kulturmiljölagen (1998:950) komma att krävas.  
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14 Övriga miljöfrågor 

Under denna rubrik beskrivs kortfattat övriga miljöfaktorer som kan påverkas till följd av planförslaget, 

däribland markförhållanden och kulturmiljö.  

14.1 Markförhållanden 

 Nuvarande förhållanden 

Geotekniska förutsättningar 

Ett flertal geotekniska undersökningar har tidigare genomförts både inom planområdet (år 1984,1985, 2002) 

och i angränsande områden väster om Västkustbanan år 2014 (Kungsbacka kommun, 2022b; Norconsult AB, 

2014a). Vidare har en geoteknisk undersökning, inklusive en bergteknisk utredning och en radonmätning 

genomförts år 2022 i planområdets södra del inom ramen för aktuellt planarbete (Norconsult, 2022), se Figur 

14.2 för utredningsområde.  

Aktuellt planområde utgörs idag främst av plana verksamhetsytor och byggnader för Hammargårds 

avloppsreningsverk och Statkrafts fjärrvärmeverk, vilket innebär en stor mängd hårdgjorda ytor. Körytor och 

parkeringar inom planområdet är asfalterade och avvattnas genom dagvattenbrunnar (Geotechnica, 2020). 

Området omges av till stora delar av berg i norr, öster och söder, där markytorna i planområdets södra del 

utgörs av upplagsytor för biobränsle till fjärrvärmeverket samt upplag för hantering av avfall från reningsverket. 

Det finns en mindre jordvall (1–1,5 m hög) som avskiljer de olika upplagsytorna från varandra (Norconsult, 

2022).  

Majoriteten av planområdet utgörs av postglacial finlera, med vittringsjord i öst längs med Smörhålevägen och 

berg i dagen i norr, öst och syd enligt SGU:s jordartskarta, se Figur 14.1. Den postglaciala finleran överlagras 

av ett mäktigt topplager av mull och fyllnadsmassor mellan 0–0,5/0,6 meters djup, vilket generellt följs av 

torrskorpelera mellan 0,5–1 meters djup. Den siltiga postglaciala finlerans mäktighet varierar från ca 1 meters 

djup i öst till 20–30 meter i väst (Ensucon, 2022).  

I områdets södra del utgörs jordlagerföljden överst av ca 1 meter fyllning på mulljord alternativt torrskorpelera 

med sand och fyllnadsrester (1–2 m mäktighet), därefter lösare lera (0 0–32,5 m mäktighet) och sedan 

friktionsjord (0-8 m mäktighet). Jorddjupet och lerans mäktighet är som störst i områdets västra delar. Längst i 

öster återfinns berg i dagen vilket sluttar gradvis västerut, varpå lermäktigheten ökar största uppmätta 

jordmäktigheten på 43 meter med 32,5 meter lera. Berget öster om verksamhetsområdets södra del varierar i 

höjd från 15 meter i söder till 5 meter i norr (Norconsult, 2022).  

Grundvattenytan inom värmeverkets verksamhetsområde återfanns år 2020 cirka 1,4 meter under markytan 

(Geotechnica, 2020). Vid Ensucons (2022) provtagning i planområdets övriga delar återfanns grundvattenytan 

cirka 0,3–1 meter under markytan. Figur 14.4 visar undersökningsområdena för dessa utredningar. 

Grundvattenriktningen bedömdes vara mot recipienten Kungsbackaån, vilken mynnar ut i Kungsbackafjorden. 

Det finns inga dricksvattenbrunnar registrerade i SGU:s brunnsarkiv inom planområdet (SGU, 2022). 

Mätningar av portrycket i leran visade förhöjda värden i jämförelse med hydrostatiskt tryck, vilket innebär att 

friktionsmaterialet under leran har inströmmande vatten från kringliggande berghällar vilket skapar ett 
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underliggande grundvattenmagasin och artesiskt grundvattentryck. Det gör att det finns risk för 

genomträngning av grundvatten om leran penetreras ned till friktionsmaterialet (Norconsult, 2022).  

 

Figur 14.1 Jordartskarta (SGU, 2022). Ungefärligt planområde har markerats i svartstreckat.  

Enligt Norconsults geotekniska utredning bedöms planområdets södra delar, vilka är flacka och svagt 

sluttande med undantag för den avskiljande jordvall mellan två verksamheternas upplag, som stabilt och inga 

stabilitetshöjande åtgärder behöver vidtas för nuvarande förhållanden i planområdet. Området, inklusive den 

vall som skiljer de två verksamheternas upplag åt, anses stabilt och inga stabilitetshöjande åtgärder behöver 

vidtas för planområdet. Om tillfälliga schaktarbeten ska utföras bör dock dessa kontrolleras för stabilitet. Leran 

i området bedöms som normalkonsoliderad och ställvis lätt överkonsoliderad, vilket innebär att laster som 

redan påförts eller påförs leran bör förutsättas leda till sättningar (Norconsult, 2022).  

Vidare har en bergteknisk besiktning och en radonmätning genomförts i planområdets södra del (se Figur 

14.2), med avseende på bergstabilitet och risk för blocknedfall, sprickförhållanden, förutsättningar för 

byggnation och risk för omgivningspåverkan. Berggrunden består av storblockig, grå till rödgrå granitoid med 

god bergkvalitet med avseende på spricktäthet. Det bedöms inte finnas risk för blocknedfall som kan innebära 

risk för skada på person eller egendom vid befintliga förhållanden.  

Enligt kommunens kartdatabas är planområdet klassat som ett område med lokala förekomster av högrisk för 

markradon (Kungsbacka kommun, 2022a). Vid radonmätningen överstegs värdet 60 Bq/kg på mer än hälften 

av mätpunkter, vilket innebär att området i sin helhet bedöms som normalriskområde avseende radon 

(gränsvärde 60-200 Bq/kg) (Norconsult, 2022).  
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Figur 14.2. Aktuellt område för Norconsults (2022) undersökningar och geoteknisk utredning. 

Föroreningar 

Historiskt har planområdet främst utgjorts av jordbruksmark fram tills dess att Hammargårds avloppsrenings-

verk togs i drift 1970. Flygfoton över området visar att år 1995 hade reningsverket expanderat och delar av 

värmeverket hade uppförts på Hammargård 1:7, och att år 2004 hade alla befintliga byggnader inom 

undersökningsområdet uppförts. Planområdet används idag av ett reningsverk och ett värmeverk, vilket 

motsvarar mindre känslig markanvändning, MKM (Ensucon, 2022).  

Länsstyrelsen Hallands EBH-stöd identifierar två objekt vid fjärrvärmeverket, se Tabell 14.1 och Figur 14.3. 

Enligt Ensucon (2022) låg dock de gamla slamlagunerna sannolikt väster om tågspåren och därmed utanför 

planområdet.  

Tabell 14.1. Sammanställning över EBH-objekt inom undersökningsområdet (Ensucon, 2022).  
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Figur 14.3. EBH-kartan vid aktuellt område. Ungefärligt planområde har markerats i rödstreckat. 

Inom planområdet har det utförts flera miljöundersökningar och en PCB-inventering av de flesta byggnaderna 

(Geosigma 2019; Geotechnica 2020; Ensucon 2022).  

 

Dessutom har två miljötekniska markundersökningar genomförts i området direkt väster om planområdet 

mellan Västkustbanan och Kungsbackaån (Norconsult, 2019; WSP, 2021). I detta område har material som 

slam, grus och sand som uppkommit från avloppsreningsverket deponerats och liknande ämnen och 

föroreningsnivåer kan finnas inom planområdet. Norconsults undersökning 2019 visade att samtliga prover på 

deponerat fyllnadsmaterial (bl.a. från reningsverket) uppvisade halter överskridande Naturvårdsverkets 

riktvärden för känslig markanvändning (KM) men underskridande mindre känslig markanvändning (MKM) med 

avseende på tungmetaller och alifater >C16-C35. I WSP:s fördjupade undersökning 2021 påträffades 

föroreningar i halter över både MKM och FA i en betydande andel av provpunkterna. Riktvärdena för MKM 

överskreds med avseende på tungmetaller, alifat- och/eller aromatfraktioner, PAH-L och PCB7. Nivån för 

farligt avfall, FA, överskreds med avseende på zink och alifater >C10-C12 (Ensucon, 2022).  

I planområdets sydöstra del (fastigheten Hammargård 1:7) utförde Geotechnica en miljöundersökning av 

mark, grundvatten och sediment inför upprättande av en statusrapport för värmeverket. Då det bedrivs 

industriverksamhet inom området MKM den aktuella markanvändningen Jordproverna påvisade inga halter 

över MKM med avseende på metaller och enbart kobolthalter överskred KM, vilka bedömdes vara av naturligt 

ursprung då de påträffades i leran, se Figur 13.4 (högra bilden). Enligt Geotechnica bedöms eventuell 

påverkan från angränsande reningsverk vara liten eller obetydlig, då ingen behandling av starkt förorenat 

industriavloppsvatten från t.ex. textil-, metall- eller garveriindustri sker i verket och branschen som helhet 

placerats i riskklass 4 (den lägsta klassen) enligt Branschkartläggningen (Naturvårdsverket rapport 4393) 

Geotechnica (2020).  
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I sin miljörapport har Geotechnica (2020) identifierat potentiellt förorenade områden inom Hammargård 1:7, 

enligt nedan: 

• Invallade oljecisterner med två påfyllningar 

• Fd oljecistern utanför gamla panncentralen 

• Cistern för tankning av hjullastare 

• Reservaggregat 

• Oljeavskiljare 

• Nya panncentralen 

• Fyllningsmassor av okänt ursprung 

• Diket efter slambrunnen 

 

Figur 14.4. Ensucons undersökningsområde (vä) och verksamhetsområdet för Hammargårds värmeverk (hö) (Ensucon, 
2022; Geotechnica, 2020) 

Sammantaget har endast relativt låga halter av petroleumkolväten och metaller uppmätts i analyserade prover 

från jord och fyllningsmaterial. Däremot har metallhalter som klassas som låg-måttlig/medelhög halt uppmätts i 

grundvatten och sediment, undantaget halten koppar i sedimentprovet som var strax över gränsen till hög halt. 

Geotechnica (2020) bedömer att analysresultat eller fältintryck inte tyder på den nu bedrivna verksamheter 

skulle ha medfört någon betydande påverkan på fastigheten och att uppmätta halter av föroreningar som 

påträffats inte innebär någon betydande risk för hälsa och miljö i området.  

En översiktlig miljöteknisk markundersökning (Ensucon, 2022) för planområdets västra och norra delar 

(fastigheterna Kungsbacka 6:1 och 6:27) genomfördes med syftet att utreda föroreningssituationen i mark och 

vatten inom aktuellt område samt om den kan utgöra en risk för planerad markanvändning, se Figur 14.4.   

Markundersökningen innebar jord- och grundvattenprovtagning enligt Figur 14.5. Resultaten av 

jordprovtagningen visade att samtliga jordprover underskred riktvärden för MKM och enbart fem av totalt 13 

jordprover överskred riktvärden för KM. Dessa inkluderade riktvärden för tungmetaller i två provpunkter, 

PAH:er i en och alifater i en. Tungmetallhalter överskridande Naturvårdsverkets värden för mindre ringa risk, 
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MRR, påträffades i fyra provpunkter. Tabell 14.2 visar en sammanställning över påträffade föroreningar per 

provpunkt och delområde (Ensucon, 2022).  

Ensucon analyserade även tre grundvattenrör med avseende på metaller och oljeprodukter, varav 

metallanalyser genomfördes för tre filtrerade prover och syrauppsluten analys, dvs inklusive partiklar, 

genomfördes för ett prov. Resultatet jämfördes mot SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten. Resultaten av 

dessa återfinns i Tabell 14.3, vilken visar att flera parametrar överskrider ”hög halt” och ”mycket hög halt”.  

 

Figur 14.5. Skruvborrsprovpunkter och grundvattenrör installerade under Ensucons miljötekniska undersökning (Ensucon, 
2022).  
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Tabell 14.2. Analysresultat för provtagningspunkter där halter över MRR uppmättes (Ensucon, 2022).  

 

Tabell 14.3. Sammanställning av analysresultat för grundvatten med avseende på tungmetaller (Ensucon, 2022) 

 

 Konsekvenser 

Geoteknik 

Planerad utbyggnad inom planområdet enligt plankarta och pågående tillståndsansökan kommer innebära en 

något förändrad markanvändning samt uppförande av nya byggnader. Planförslaget innebär en del 

markarbeten i form av schaktning, sprängarbeten och grundläggning, vilket kräver hänsyn till områdets 

geotekniska förhållanden för att möjliggöra plana, hårdgjorda ytor för industrianvändning.  

Enligt Norconsults geotekniska utredning behöver byggnader och större konstruktioner i området 

pålgrundläggas för att uppnå fullgod stabilitet och förses med flexibla ledningskopplingar för undvika 

ledningsbrott vid eventuella sättningar, medan lättare konstruktioner möjligen kan grundläggas med platta på 

mark (Norconsult, 2022). Schakt bör ske inom spont då leran är lös och vid djupare än 1 meter krävs en 

detaljerad stabilitetsutredning. Höjdsättningen i området bör inte överstiga nuvarande nivåer, särskilt i 

områden med befintliga ledningar även om viss uppfyllnad kan ske på upplagsytor, men även detta bör 

kontrolleras vid detaljprojektering. Eventuella risker med uppträngning av grundvatten bör beaktas vid 
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påslagning och åtgärder som kan medföra permanent grundvattensänkning bör undvikas för att inte skapa 

sättningar. 

Det föreligger inte någon risk för bergras eller blocknedfall som kan påverka planområdet men inför 

sprängningsarbeten ska en riskanalys genomföras gällande omgivningspåverkan bl.a, för att få gränsvärden 

gällande vibrationer i byggnader och anläggningar. Vidare bör inte branta bergslänter skapas för nära 

fastighetsgränserna på grund av risk blockutfall samt att höga och branta slänter bör förförstärkas innan 

schakt. Behovet av ytterligare förstärkning bör ses över innan och under arbetet av bergkunnig. Släntlutningen 

bör vara 2:1 för att minska behovet av bergsförstärkning efter schakt. Vidare ska nya bergsslänter besiktigas 

av bergsakkunnig för att säkerställa att dessa är långsiktigt stabila (Norconsult, 2022). 

Då planområdet kan klassas som normalriskområde för markradon, krävs ett radonskyddat utförande av 

byggnader. Block och sprängsten från området bör inte användas vid grundläggning och eventuella tillförda 

fyllnadsmassor bör kontrolleras för att inte bidra till ökad radonrisk. Vid utbyggnaden bör målsättningen vara 

att WHO:s riktvärde på 100 Bq/m3 för inomhusluft inte överskrids.  

Under byggtiden kan planerade markarbeten innebära en viss risk för skada på människor och omgivande 

bebyggelse men under driftskedet bedöms inga sådana risker uppstå under förutsättning att grundläggning 

etc. sker på ett sätt som uppfyller gällande geotekniska säkerhetskrav samt att omgivande hydrologi inte 

påverkas negativt.  

Under förutsättning att arbetena genomförs med erforderliga säkerhetskrav och att eventuell hydrologisk 

påverkan minimeras, bedöms detaljplanen ge obetydliga konsekvenser för planområdets geotekniska 

förhållanden.  

Föroreningar 

Framtida användning av området, dvs fortsatt och utökad verksamhet för reningsverk och värmeverk, 

motsvarar mindre känslig markanvändning, MKM. Utifrån analysresultat bedömer Ensucon (2022) att det inte 

finns något saneringsbehov inom undersökningsområdet (dvs planområdets västra och norra delar) avseende 

påträffade halter i jord då samtliga resultat understiger bedömt åtgärdsmål (MKM) för nuvarande och planerad 

markanvändning. Vid omfattande masshantering inom området kan dock ytterligare provtagning krävas. Då 

påverkan på grundvatten med avseende på metaller är hög till mycket hög bör dock en dialog föras med 

tillsynsmyndigheten angående de höga halterna och eventuellt behov av ytterligare utredningar eller åtgärder. 

Omhändertagande av länsvatten vid eventuella schaktarbeten bör även beaktas.  

Utifrån analysresultaten från planområdets sydöstra del bedöms värmeverkets verksamhet inte ge upphov till 

någon betydande påverkan på mark och grundvatten som ger upphov till betydande risk för hälsa och miljö i 

området. Det finns inget saneringsbehov inom området och i dagsläget finns inga planer för en utökad 

verksamhet som eventuellt skulle kunna ge upphov till ökad risk för föroreningsspridning. Då halter av alifater 

och kobolt överstiger riktvärdet för KM, ska hanteringen av massorna samrådas innan markarbeten påbörjas.  

Då halter över KM påträffats får inga schaktarbeten påbörjas utan att en anmälan om avhjälpande åtgärder 

enligt 28 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har upprättats och godkänts av 

tillsynsmyndigheten. 

Angående föroreningssituationen inom planområdet förväntas planförslaget medföra att delar av de förhöjda 

halter som påvisats inom området kommer att åtgärdas i samband med planerade utbyggnader för 

reningsverket och omplacering av upplagsytor m.m. för värmeverket, t.ex. i samband med schaktarbeten. De 

höga metallhalterna i grundvattnet kan behöva utredas vidare och eventuella åtgärder tas fram för att få en 

förbättrad föroreningssituation. Därmed kan planförslaget medföra små positiva konsekvenser då det sannolikt 

medför att föroreningsstatusen i området förbättras. De utsläpp av föroreningar som en utökad kapacitet i 
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reningsverket medför sker via renat avloppsvatten till recipient men även genom ökade mängder av bio- och 

kemslam och avfall (sand, gallerrens, övrigt avfall). Vid befintlig anläggning transporteras gallerrens till 

förbränning medan sanden tidigare deponerats på kommunens avfallsanläggning men används för 

närvarande för tillverkning av anläggningsjord. Producerat slam utnyttjas huvudsakligen för jordbruksändamål, 

men i de fåtal fall som slammet inte håller tillräckligt hög kvalitet används det istället för deponitäckning, 

kompostering, jordförbättring eller skogsgödsling. Slamkvalitén avseende metaller, PAH, PCB och nonylfenol 

är mycket god med medelhalter långt under gällande rikt- och gränsvärden för användning av slammet på 

åkermark men även de diskuterade framtida betydligt strängare värdena. Beroende på val av 

slamhanteringsprocess kan mängden slam som kräver borttransport och slutlig kvittbildning minska markant i 

framtiden. Dessa frågor hanteras dock inom ramen för pågående tillståndsprocess. 

Utifrån erhållna resultat från Ensucon och Geotechnicas undersökningar så har det konstaterats att det ej 

föreligger något saneringsbehov för aktuellt område. Förhöjda halter har dock konstaterats i mark inom 

området.  

Samlad bedömning 

Sammantaget förväntas planförslaget innebära obetydliga till små positiva konsekvenser för markförhållanden.  

 Förslag till åtgärder 

Geoteknik 

• Detaljerad stabilitetsutredning krävs för schakt djupare än 1 meter med avseende på lokal- och 

totalstabilitet, exempelvis vid grundläggning av nya byggnader, ledningar och gator etc.  

• En riskanalys bör tas fram inför sprängarbeten i området bör en riskanalys avseende risk för 

omgivningspåverkan med bl.a. gränsvärden för maximala tillåtna vibrationer i omgivande byggnader 

och anläggningar.  

Erforderliga skyddsåtgärder bör genomföras vid sprängningsarbeten, se geoteknisk undersökning 

(Norconsult, 2022). I samband med detaljprojektering bör frågor kring grundläggning, schakt, 

höjdsättning, sprängning etc. studera ytterligare för att säkerställas behovet av eventuella åtgärder 

etc.   

Föroreningar 

• Inga schaktarbeten får påbörjas inom planområdet utan att en anmälan om avhjälpande åtgärder 

enligt 28 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har upprättats och godkänts av 

tillsynsmyndigheten. Detta då föroreningar över KM påträffats. 

• Masshantering under byggskedet bör baseras på genomförda undersökningar i området. Om 

omfattande masshantering blir aktuell kan ytterligare provtagning krävas i klassificeringssyfte 

(Ensucon, 2022).  

• Omhändertagande av länsvatten vid eventuella schaktarbeten bör även beaktas.  

• Dialog bör föras med tillsynsmyndighet angående höga halter av metaller i grundvattnet och eventuellt 

fortsatt behov av utredningar eller åtgärder (Ensucon, 2022).  
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14.2 Kulturmiljö 

 Nuvarande förhållanden 

Markhistorik 

Aktuellt område har historiskt utgjort jordbruksmark som successivt har bebyggts med verksamhetsbyggnader 

tillhörande avloppsreningsverket och värmeverket.  

Historiska kartor och flygbilder över området (Lantmäteriet, 2022) visar att huvuddelen av befintlig bebyggelse 

har tillkommit efter 1970, då Hammargårds avloppsreningsverk togs i drift, se Figur 14.6. Flygfoton över 

området från ca 1975, se Figur 14.7 visar delar av reningsverkets anläggning.  

Flygfoton över området från 1995 visar att reningsverket hade expanderat och att delar av det nuvarande 

kraftvärmeverket då även uppförts på Hammargård 1:7. Från flygfoton från 2004 framgår att alla befintliga 

byggnader inom planområdet då var uppförda (Ensucon, 2022).   

 

Figur 14.6. Historiska kartor över aktuellt område. Häradsekonomiska kartan 1919–1925 (vä) och ekonomiska kartan från 

1967 (hö) (Lantmäteriet, 2022). Ungefärligt planområde har markerats i rödstreckat.  
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Figur 14.7. Flygfoto över aktuellt område från ca 1975 (Lantmäteriet, 2022). Ungefärligt planområde har markerats i 
rödstreckat. 

Tidigare dokumenterade värden 

Riksantikvarieämbetets databas Fornsök identifierar ett flertal fornlämningar i närområdet, varav två ligger 

inom planområdet, se Figur 14.8. Fornlämningarna beskrivs översiktligt i Tabell 14.4 nedan.  

Tabell 14.4. Kulturhistoriska fynd i och kring planområdet. 

Fornsök-referens Status Beskrivning Placering i förhållande till 

planområdet 

L1997:4759 Ingen antikvarisk 

bedömning 

Stensättning I sydöstra hörnet av 

planområdet 

L1997:4829 Ingen antikvarisk 

bedömning 

Boplatsområde I sydöstra hörnet av 

planområdet 

L1997:4250 Övrig kulturhistorisk 

lämning 

Gropavfall Strax söder om planområdet 

L1997:6843 Möjlig fornlämning Fornborg Strax norr om planområdet 
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Figur 14.8. Fornlämningar i aktuellt område (Riksantikvarieämbetet, 2022). Ungefärligt planområde har markerats i 
rödstreckat. 

 Konsekvenser 

Planerade åtgärder bedöms inte påverka några fornlämningar. I sydöstra hörnet av planområdet, där två fynd 

har identifierats, planeras i nuläget ny upplagsyta. Enligt Riksantikvarieämbetets databas är båda fynden helt 

undersökta och har ingen antikvarisk bedömning. Denna bedömning används för lämningar som saknar 

fysiska spår i landskapet. Marken i denna del av planområdet är redan ianspråktagen för värmeverkets 

verksamhet 

Fornborgen i norr som utgör en möjlig fornlämning, ligger utanför planområdet och bedöms inte påverkas av 

planförslaget men eventuellt kan en arkeologisk utredning krävas om omfattande sprängningsarbeten krävs 

för framtida bebyggelse för reningsverkets behov. I övrigt förväntas planförslaget ej påverka övriga fynd kring 

planområdet identifierade av Riksantikvarieämbetet.  

Planförslaget förväntas inte heller påverka områdets karaktär, då markanvändningen och utformningen av 

verksamheter förblir relativt homogen. Planförslaget bedöms innebära små negativa till obetydliga 

konsekvenser för kulturmiljön.  
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15 Samlad bedömning 

I 

Tabell 15.2Fel! Hittar inte referenskälla. nedan 

ges en samlad bild av de effekter och 

konsekvenser som bedöms bli följden av 

detaljplanen. Konsekvenserna kan vara såväl 

negativa som positiva och omfattar både tillfälliga 

och bestående konsekvenser som kan uppstå på 

kort, medellång och lång sikt. Tabell 15.1 visar 

skalan som använts vid konsekvensbedömningen. 

I text beskrivs även översiktligt konsekvenserna av 

planerad utökning av reningsverket och fortsatt 

drift av värmeverket jämfört med nuläget och 

nollalternativet. 

Tabell 15.1. Konsekvensskala med färgkodning 

KONSEKVENSSKALA 

Stora negativa konsekvenser 

Medelstora negativa konsekvenser 

Små negativa konsekvenser 

Inga/obetydliga konsekvenser 

Små positiva konsekvenser 

Medelstora positiva konsekvenser 

Stora positiva konsekvenser 

 

Tabell 15.2. Sammanfattning av konsekvensbedömningen. 

Miljöaspekt Bedömning av 
konsekvenser – 

planförslag 

Kommentar 

Trafik Obetydliga till  Planförslaget förväntas medföra oförändrad eller till och med 
minskat antal transporter och bedöms därför innebära obetydliga 
till små positiva konsekvenser på trafik.  

små positiva 
konsekvenser 

Buller från trafik och 
verksamheter 

Obetydliga till  Planförslaget och utvecklingen av reningsverket och värmeverket 
bedöms ge en i stort sett oförändrad situation ur bullersynpunkt. 
Planförslaget förväntas därför innebära små negativa till 
obetydliga konsekvenser på buller från trafik och verksamheter.  

små negativa 
konsekvenser 

Luftmiljö Obetydliga 
konsekvenser 

Planförslaget förväntas innebära ett visst utsläpp av rökgaser vid 
reningsverket men även något minskat utsläpp till luft vad avser 
t.ex. koldioxid och kväveoxid pga. förändringar i transportarbetet. 
Förändringarna vid reningsverket förväntas innebära en i stort sett 
oförändrad situation ur luktsynpunkt. Miljökvalitetsnormerna för de 
aktuella parametrarna riskeras ej överskridas. Sammantaget 
förväntas detta innebär inga/obetydliga konsekvenser på 
luftmiljön.  

Risk och sårbarhet 

Transporter av farligt 
gods 

Små negativa 
konsekvenser 

Den totala risknivån i planområdet gällande farligt gods bedöms 
som godtagbar till följd av planförslaget förutsatt att utbyggnader 
sker i enlighet med Länsstyrelsens rekommenderade 
skyddsåtgärder. Konsekvenserna bedöms som små negativa.  

Risker inom 
verksamheter 

 

Små positiva 
konsekvenser  

Identifierade risker för befintliga verksamheter finns oavsett en 
utbyggnad eller ej och hanteras inom verksamheternas 
säkerhetsarbete. En viss ökad riskbild kopplat till verksamheternas 
produktion kan uppstå under byggtiden vid en utbyggnad och 
även risker kring utformning av verksamheterna, men dessa kan 
undvikas genom aktivt riskhanteringsarbete i planeringsprocesser.  



Miljökonsekvensbeskrivning 

 
 till detaljplan för fastigheterna Kungsbacka 6:27 och Hammargård 1:7 
Uppdragsnr.: 108 12 18   Version: 2 

  

  |  Sida 93 av 100 \\norconsultad.com\dfs\swe\göteborg\n-data\108\12\1081218\5 arbetsmaterial\01 dokument\n\mkb hammargård 
220526_plankarta ska uppdateras_clean.docx 

 

Miljöaspekt Bedömning av 
konsekvenser – 

planförslag 

Kommentar 

Små negativa 
konsekvenser  

En utökning av verksamheter bidrar till att konsekvenserna av 
riskerna blir större då fler personer blir anslutna till systemen och 
därmed drabbas vid en olycka. Samtidigt finns det risker om man 
inte kan säkerställa försörjning till invånare. Planförslaget medför 

därmed små konsekvenser i både positiv och negativ riktning. 

Vattenförhållanden Små positiva 
konsekvenser 

Planförslaget bedöms inte medföra några större förändringar 
gällande såväl dagvattenhantering, översvämningsrisk och 
påverkan på miljökvalitetsnormer (MKN), med undantag för att 
viss ökad rening av dagvatten kan uppnås om föreslagna åtgärder 
genomförs. Planförslaget förväntas därför innebära små positiva 
till obetydliga konsekvenser på vattenmiljön. 

Detaljplanen möjliggör för att en utökning av reningsverkets 
kapacitet och fortsatt drift av värmeverket. Dessa konsekvenser 
hanteras främst inom ramen för tillståndsprocesserna för dessa. 
Översiktligt bedöms utökning av reningsverket medföra 
medelstora negativa konsekvenser för vattenmiljön till följd av 
ökade utsläpp till recipienterna trots förbättrade reningsprocesser 
och strängare villkor jämfört med nuvarande tillstånd. MKN för 
Kungsbackaån nedre del bedöms inte påverkas negativt och 
möjligheten att uppnå god status äventyras inte. Inte heller för Inre 
Kungsbackafjorden konstaterades någon försämring vare sig på 
ekologisk status eller ingående kvalitetsfaktorer, men risk finns för 
att reningsverkets utökning påverkar möjligheterna till att uppnå 
god status i Inre Kungsbackafjorden.  

Skyddade områden 
och 
skyddsbestämmelser 

Obetydliga 
konsekvenser till 

Planen bedöms inte påverka riksintresset Västkustbanan, förutsatt 
att lämpliga skyddsåtgärder genomförs. 

Planförslaget medför inga större dagvattenutsläpp till Kungsbacka-
ån och Kungsbackafjorden, varvid påverkan på växt- och djurlivet i 
dessa bedöms som liten.  

Däremot möjliggör detaljplanen för planerad utökning av 
reningsverkets kapacitet vars konsekvenser hanteras inom ramen 
för pågående tillståndsprocess. Översiktligt bedöms 
reningsverkets ökade utsläpp inte påverka Kungsbackaåns växt- 
och djurliv i någon större utsträckning. För Kungsbackaåns värde 
som ekologiskt känsligt område bedöms påverkan som liten.  

Reningsverket ökade utsläpp av kväve riskerar dock att få en 
negativ påverkan på slutrecipienten Inre Kungsbackafjorden 
genom negativ påverkan på ålgräs, nating och makroalger samt 
utpekade Natura 2000-arter. Detta bedöms sammantaget ge 
medelstor negativ påverkan på Inre Kungsbackafjorden i 
egenskap av Natura 2000-område och riksintresse för naturmiljö.  

Små negativa 
konsekvenser 

Naturmiljö och 
friluftsliv 

Naturmiljö 
 

Små negativa till   Sammantaget bedöms konsekvenserna för naturmiljön lokalt inom 
planområdet som små om man håller sig inom exploaterade ytor 
men som medelstora om anslutande kuperad naturmark tas i 
anspråk, vilka då främst bedöms uppstå under inledande 
markarbeten.  
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Miljöaspekt Bedömning av 
konsekvenser – 

planförslag 

Kommentar 

 
 
 
 
 
 
 

Medelstora 
negativa 
konsekvenser 

Detaljplanen ska även möjliggöra för att planerad utökning av 
reningsverkets kapacitet men även fortsatt drift av värmeverket 
och vilka konsekvenser dessa verksamheter medför hanteras 
främst inom ramen för tillståndsprocesserna för dessa. Översiktligt 
bedöms utökning av reningsverket medföra medelstora negativa 
konsekvenser för naturmiljö och då främst till följd av den 
påverkan som reningsverkets ökade utsläpp medför i Inre 
Kungsbackafjorden.  

Friluftsliv Obetydliga  
konsekvenser 

Planförslaget bedöms inte påverka några rekreationsvärden eller 
försvåra möjligheterna till rekreation i anslutande höjdområde, 
varför konsekvenser för friluftsliv bedöms som obetydliga till små 
negativa. 

Övriga miljöfrågor 

Markförhållanden 
 
 
 
 
 

Obetydliga 
konsekvenser  

Planförslaget innebär en något förändrad markanvändning i 
planområdet samt uppförande av nya byggnader, vilket förväntas 
innebära en del markarbeten i form av schaktning, sprängarbeten 
och grundläggning eller blocknedfall. Under förutsättning att 
arbetena genomförs med erforderliga säkerhetskrav och att 
eventuell hydrologisk påverkan minimeras, bedöms detaljplanen 
ge obetydliga konsekvenser för planområdets geotekniska 
förhållanden 

Föroreningar Små positiva 
konsekvenser 

Inom planområdet finns inget saneringsbehov avseende 
påträffade halter i jord då samtliga resultat understiger MKM för 
nuvarande och planerad markanvändning. Dialog krävs med 
tillsynsmyndigheten angående halterna i grundvatten och 
eventuellt behov av ytterligare utredningar och åtgärder 
Planförslaget bedöms medföra att befintliga föroreningar inom 
planområdet åtgärdas i samband med planerade utbyggnader och 
att dialog förs angående de höga metallhalterna i grundvattnet, 
varför detta bedöms medföra små positiva konsekvenser för 
föroreningssituationen i området. 

Kulturmiljö Obetydliga till  Inom planområdet finns två kulturhistoriska fynd som är helt 
undersökta och inte har någon antikvarisk bedömning enligt 
Riksantikvarieämbetet. Dessa bedöms ej påverkas av 
planförslaget. Norr om planområdet finns en möjlig fornlämning i 
form av en fornborg. Vid omfattande sprängningsarbeten kan en 
arkeologisk utredning krävas för denna. I övrigt förväntas 
planförslaget ej påverka övriga fynd kring planområdet.  

Små negativa 
konsekvenser 
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16 Berörda miljömål 

Detaljplanen har relaterats till de 16 nationella miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat ska utgöra en 

utgångspunkt för samhällets miljöarbete. Miljömålen och en bedömning av hur de påverkas av detaljplanen 

redovisas i Tabell 16.2. De miljömål som bedöms vara relevanta för detaljplanen är fetmarkerade i Tabell 16.1.  

Länsstyrelsen i Halland genomförde hösten 2021 en bedömning av hur länet kommer att nå de uppsatta 

nationella miljömålen. Hallands största utmaningar i miljömålsarbetet kretsar kring biologisk mångfald och 

klimatpåverkan och inget av de regionala målen har bedömts vara uppnått i Halland år 2030 (Länsstyrelsen i 

Hallands län, 2021).  

Tabell 16.1. De nationella miljömålen. Relevanta miljömål är fetmarkerade. 

De nationella miljökvalitetsmålen 

1 Begränsad klimatpåverkan 9 Grundvatten av god kvalitet 

2 Frisk luft 10 Hav i balans samt levande kust och skärgård 

3 Bara naturlig försurning 11 Myllrande våtmarker 

4 Giftfri miljö 12 Levande skogar 

5 Skyddande ozonskikt 13 Ett rikt odlingslandskap 

6 Säker strålmiljö 14 Storslagen fjällmiljö 

7 Ingen övergödning 15 God bebyggd miljö 

8 Levande sjöar och vattendrag 16 Ett rikt växt- och djurliv 

 

Bedömningarna har gjorts med förutsättningen att de skadeförebyggande åtgärder som omnämns i denna 

MKB vidtas. Bedömningen gäller främst det lokalt begränsade planområdet och dess närmaste omgivning. 

Vad gäller planens effekter i relation till respektive miljökvalitetsmål innebär minustecken att planens 

genomförande medverkar till att målet blir svårare att uppnå, plustecken att det blir lättare. I bedömningar tas 

även översiktligt med vilka effekter en utökad reningskapacitet på reningsverket har på miljömålen. 

Tabell 16.2 Bedömning av relevans till de nationella miljökvalitetsmålen. 

Nr Miljökvalitetsmål Påverkan Detaljplanens inverkan på miljökvalitetsmålen 

1 Begränsad 

klimatpåverkan + 

Utbyggnad enligt planförslaget och verksamheternas tillståndsansökningar 

förväntas ge något minskade utsläpp till luft vad gäller koldioxid och kväveoxid 

pga. förändringar i transportarbetet. Sammantaget förväntas planförslaget 

innebära viss påverkan på miljökvalitetsmålet i positiv riktning 

2 Frisk luft 

+ 

Utbyggnad enligt planförslaget och verksamheternas tillståndsansökningar 

förväntas förutom minskade utsläpp till luft vad gäller koldioxid och kväveoxid 

pga. förändringar i transportarbetet även medföra ett visst utsläpp av rökgaser 

vid en framtida förändrad slamhantering. Miljökvalitetsnormer för luft förväntas 

dock fortsatt kunna klaras med stor marginal. Sammantaget förväntas 

planförslaget innebära viss påverkan på miljökvalitetsmålet i positiv riktning.   

4 Giftfri miljö 

+ 

Planförslaget bedöms medföra att befintliga föroreningar inom planområdet 

åtgärdas i samband med planerade utbyggnader och att dialog förs angående 

de höga metallhalterna i grundvattnet, varför detta bedöms medföra små positiva 

konsekvenser för föroreningssituationen i området. Detta kan innebära viss 

positiv påverkan på miljökvalitetsmålet.  

7 Ingen 

övergödning 
- 

Planförslaget bedöms inte medföra några större förändringar gällande såväl 

dagvattenhantering, översvämningsrisk och påverkan på miljökvalitetsnormer, 

med undantag för att viss ökad rening av dagvatten kan uppnås om föreslagna 

åtgärder genomförs. Planförslaget förväntas på lokal nivå ge en viss positiv 

inverkan på miljömålet. 
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Nr Miljökvalitetsmål Påverkan Detaljplanens inverkan på miljökvalitetsmålen 

Detaljplanen ska även möjliggöra för att planerad utökning av reningsverkets 

kapacitet för vilket en tillståndsprocess pågår. En utökning av reningsverket ökar 

utsläppen av närsalter till recipienterna trots förbättrade reningsprocesser och 

strängare villkor jämfört med nuvarande tillstånd. Detta förväntas inte medföra 

någon förändring i status för miljökvalitetsfaktorn Näringsämnen trots ökade 

utsläpp av kväve och fosfor. Samtidigt kan ökade utsläpp av kväve ge en ökad 

produktion av fintrådiga alger i grundområdena i Kungsbackafjordens inre delar, 

vilket i sin tur riskerar att negativt påverka fjordens växt- och djurliv negativt. 

Detta påverkar miljömålet i negativ riktning samtidigt som nuvarande tillstånd 

medger större utsläpp och därmed en ännu större negativ påverkan på 

miljömålet. 

8 Levande sjöar 

och vattendrag 

- 

Planförslaget bedöms inte påverka Kungsbackaåns växt- och djurliv eller 

vattenkvalitet i någon utsträckning via dagvattenutsläpp.  

Planerad utökning av reningsverket innebär dock att utgående utsläpp av renat 

avloppsvatten till Kungsbackaån och havet förväntas fördubblas, i ett perspektiv 

på 30 år, jämfört med nuvarande utsläpp, samtidigt som reningsgraden 

förbättras. Trots detta bedöms inte påverkan på Kungsbackaåns vattenkvalitet 

och växt- och djurliv bli så stor. Miljömålet bedöms dock påverkas i negativ 

riktning samtidigt som nuvarande tillstånd medger större utsläpp och därmed en 

ännu större negativ påverkan på miljömålet. 

9 Grundvatten av 

god kvalitet 
+ 

Grundvattnet i området rinner mot recipienten Kungsbackaån, vilken mynnar ut i 

Kungsbackafjorden. Grundvatten i området visar delvis på höga till mycket höga 

metallhalter. Dialog med tillsynsmyndigheten krävs gällande ytterligare 

utredningar och åtgärder som ska genomföras i samband med utbyggnad. Detta 

kan innebära positiv påverkan på miljökvalitetsmålet.  

10 Hav i balans samt 

levande kust och 

skärgård 

- 

Den slutgiltiga recipienten Inre Kungsbackafjorden, hyser mycket höga natur- 

och friluftsvärden och omfattas av ett flertal skyddsbestämmelser. Planförslaget 

förväntas inte medföra något större påverkan på slutrecipienten genom 

dagvattenutsläpp  

Planerad utökning av reningsverket innebär dock att utgående utsläpp av renat 

avloppsvatten till Kungsbackaån, Kungsbackafjorden och Kattegatt förväntas 

fördubblas, i ett perspektiv på 30 år, jämfört med nuvarande utsläpp, samtidigt 

som reningsgraden förbättras. Utsläppen bedöms medföra risk för att växt- och 

djurlivet i Kungsbackafjordens inre del påverkas negativt framförallt till följd av 

ökade utsläpp av kväve. Eftersom statusen för kvalitetsfaktorerna Makroalger 

och Bottenfaunan är fortsatt måttlig respektive dålig finns en risk för att planerad 

utökning av reningsverket påverkar möjligheterna till att uppnå god status i Inre 

Kungsbackafjorden. Detta kan påverka miljömålet i negativ riktning. Samtidigt 

kan ansökt verksamhet, genom strängare utsläppsvillkor och bättre 

reningsteknik, i högre utsträckning än nuvarande tillåtna utsläpp bidra till 

möjligheterna att uppnå god ekologisk status.  

15 God bebyggd 

miljö 

+ 

Planområdet kommer att fortsätta användas för industriverksamheter av det 

befintliga värmeverket och avloppsreningsverket. Att ta fram en ny detaljplan för 

området för att möjliggöra utbyggnad av befintliga verksamheter gör att området 

kan fortsätta nyttjas och nya områden behöver ej tas i anspråk för dessa 

samhällsviktiga verksamheter. Planförslaget förväntas därför innebära positiv 

påverkan på miljökvalitetsmålet.  

16 Ett rikt växt- och 

djurliv - 

Planförslagets påverkan på naturmiljön och områdets växt- och djurliv bedöms 

som liten. Däremot kan en utökad kapacitet i reningsverket påverka växt- och 

djurlivet framförallt i Kungsbackafjorden till följd av ökade utsläpp av närsalter 

vilket kan påverka miljömålet i negativ riktning.  
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